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مةلمقكا

الرحي!الرحمقاللهبسص

المقدمة

محمدالأنبياءوخاتمالمرسلينسيدعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربدتهالحمد

وبعد.وسلمعليهاللهصلى

كانمهماالآخرمعالحوارإلىالمسلميندعاالعزبزكتابهفيوجلعزاللّهن!ن

معكانولوحتىالحوار،هذاكيفبة،لىأياتْكثيرةخلالمنووجههالأخر،هذا

حوارهوهو،القاعدةلهذهمهمانموذجاالعزةرباعطاناوقد،والمعاندينالمخالفين

عزاللهانبلوالكافر-،والمعاندالعاصي-ابليسمععزوجل،العالمينربوهو

.يبعثونيومإلىوانظرهلدعائهاستجابوجل

فيمهمأساسهوالمبدأهذااننجد،والمرسلينالأنبباءسيرنسنعرضوعندما

قومهيحاوروهو،خمسينالاسنةألفالسلامعليهنوحلبثفقد،دعوتهماسلوب

جَدَتتَنَاقَذيَنُوحُقَالُوأ)نوحقوملسانعلىتعالىقولهفيجاءكماويجادلهمِ،

الحجةعلىيقومحواراالنمرودحاورالسلامعليهدابراهيم!،جِدَالَنَافَاتختزتَ

قَالَإِذالمُقكَاَللَّهُءَاتَحهُانرَئهِ-3فىإِبزَهنمَصَآجاتَذِىإِلَىتَرَالَتم)،والبرهان

فَإِتإِبزَهمقَالَوِامِيتُاخىِءأنَاقَالَوُيمِيتاَلذِهـيُخىِءرَدؤإِبزَهم

.!كَفَرَالذِىفبُهِتَاتمَغرِ!مِنَبِهَافَأتاَلمَشرِقِمِنَبِآلشقسِيَأقاَلئَهَ

التعاملفيحياَمثالاكان،وسلمعليهاللّهصلىعمدوقدوتناورسولنا

يعلممنهجايقيموالسلامالصلاةعليهكانفقد،المسلمينغيرمعوالحوارالإنساني

هوالتعاملمبادىوأولىمعه،التعاملمنبدولاموجود،الآخرأنأمتهخلالهمن

خاصة،الإسلامعلىالسابقةالأخرىالدياناتاصحابمعالمنطقيوالجدالالحوار

.والنصارىاليهود
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مةلمقكا

قرأنيةأياتوجاءتمكة،فيالمشركينحاوروسلمعليهاللَهصلىفالرسول

الىوالسلامالصلاةعليههجرتهوبعدالآخر،واليوماللّهفيالمشركينشبهعلىترد

واعتبارهماليهودمعوالسلامالصلاةعليهالنيتعاملأنالواضحمنكان،المدينة

الأخرىالدياناتبوجودالإسلاماعزافعلىدليلا،الإسلاميةالدولةفيمواطنين

.الأخرىوالجتمعاثمجتمعهفي

حقيقةوثوضحتبينالتيالقرأنيةالآياتنزولمن!كلنعلمهذاف!نذلكومع

فر7نبةوقفاتهناكوكانث،السلامعليهماوعيسىموسىرسالنيفيالصحبحالدبن

قُل)والتفكيرالمراجعةالىالموصلةالسواءالكلمةالىتدعوهمهؤلاءعقائدمغ

ئشرِكَوَلَااَللَّهَإِ؟نَغبُدَالاوَلَتنَكُؤبَينَنَاسَوَآء!لِمَةٍإِلَنتَعَالَؤأاَلكِتبياقلَ

.!اَللَّهِدُونِفِنازلَابابَغضًابَغضُنَايَتخِذَوَلَاشَئابِهِء

تعنرفالإسلامحضارةوفامث،النهجهذاعلىيسيرونالمسلمونواسنمر

مانlفيالمسلمينغيرعاشولهذا،وجودهمتنكرولاالمسلمينغيرمنبالآخر

كنبفيوالردودوالمناظراتالحواراثوظهرتالإسلامبة،الجتمعاتداخلواطمئنان

وشرائعها،وعفائدهاالأخرىالدياناتأهلعنمسلمونعلماءكتبهاوموسوعات

المللكتبمنالكبيرالكموهذاظلم،أواجتراءوبدون،وامانةموضوعيةبكل

كثب،عنالدباناتهذهعرفواقدالعلماءهؤلاءانلولاليتميكنلم،والنحل

وابنالنوكتي،ظهر:وهكذا،الأدياندراسةفيرواداجعلهممماوحللوها،فدرسوها

وغيرهم.والبيروني،ستانيوالشهرحزم،

فيجامعةنوجدفلاوأشهرهاالعلومأهممنالعلمهذاأصبحوفد،واليوم

انفتاحالىهذاويعود،الأديانمقارنةبعلميعنىقسمفيهاويوجدالاوالث!رقالغرب

كيالانسانأمامواسعاالبابفتحتالاتصالفوسائل،البعضبعضهعلىالعالم

علىالواجبمنأصبحلذا،الأخرىا،ممأبناءاوأمتهابناءمنكيرهمعيتفاعل

هذاعلىينفتحواانالشرعيةالعلوميدرسونالذينأولئكخاصة،الجامعاتأبناء

.الأخرىوالدياناثا،ممأبناءمعيتواصلواانككنخلالهمنوالذي،الهامالعلم
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مةالمقك

العالمفيالرئيسةالأديانيعالجالذي،الكتابهذاكتبتهذاأجلمن

منللمعلوماتالعرضمعالتحليلمنهجواعتمدت(،والوضعية)السماويهْ

هي:أبوابأربعةإلىالكتابهذاقسمتوقدمصادرها،

الدين.فيمقدمةا،ول:الباب

اليهودبة.:الثانيالباب

المشحية.:الثالثالباب

والشنكويةوالكنفوشيةوالبوذية)الهندوسيةالحيةالوضعيةالأدبان:الرابعالباب

الباحثينلدىالمعرفةمصادرمنمصدرأالكتابهذايكونأنراجيا(والسيخ

اللّهفمرضاة،ومغفرتهاللهرضىنيلأجلمنيكونوان،والدارسين

العالمين.رب.والحمددنّهمبتغاي

لمؤلفا

!طبباأحمدعمدلدكنورا

47002//8نعما

-1-2
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الدينيئمقدمهَ

الديقفيمقدمة

!اتذقيأ-معنى

هذهاستعمال!سباللغةفيوهو،بهايدانييةكلتشملعامةكلمةالدين

كعنىفهي،وحاسبه،ودبره،وساسه،وحكمه،مليهةأيدينا،دانه:فنقول،الكلمة

والجزاء.الهاسبةيوماي!،آلدَينِيؤ!مَلِك)تعالىقولهومنهاا!حابلجرا

فهو،لهوخضعأطاعهايله،دان:ننقول)الحكصإ،أيلمحفمصدنه()اوكلمة

كعنى!هناجاءتدلّهفالدبنالخضو!صالطاعة،كعنىهنا

فالدينبه،تخفقأواعتقدهكعنىامحص-!أي،لمح!طيم:ونقول

نظصعمليا.المرءعليهايسيرالتيوالطريقالمذهبهوهنا

الآخرأحدهماعلا!ف!)ؤجودصيعنيانالأمروخلاصة
بهاوصفداذاا،!،أ.ْعاكانتَالأولالطرفبهاوصفف!ذاله،ويخضع

الرب!الىنظرلاذاوالزامأ،وحكماأثناَكانتالثانيالطرف
يعبرالذيالمظهرأوالعلاقة!لصالمنظ!لكدنكلمةكانتالطرفين

عنها)1(.

بوجودالاعتقاد:+بقولهعرنهازدمحمدفالدكتورعرفناواصطلاحا،اذاأما

ابمن،ئعنياثتينللشمؤوتدبيرتصرفولهاواختيار،شعورلها،علويةغيبيةذات

وفي،ورهبةرغبةفيالساميةالذاتتلكمناجاةعلىيبعثأنشأنهمن!عتقادأ

العبادبم(ْ".بالطاعهجديرةالهيةبدآهلأالإيمان:اخرىوبعبارةوتمجيد،خضوع

72c62دراز:اللهعبدعمدد./الدين)1(

:94السابقالمصدر()2
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التمهيديالباب

الأخرىللاديانجامعاليسانهالا،معانيهفىواْأنهرغمالتعريفوهذاص

فيالالتفاتدونبدأتوالتيوغيرها،!صح!اتبدتعتقدلاالتي

هـلاثو.العلويةالغيبيةالذاتبوجودالاعتقادالىتعاليمها

وثعاليمهوتقا-ليده!\انينهانه!:؟بقولهتركيإبراهيمالدكتورويعرفه

النظريةوالتصوراثالقضايامنمجموعةعلَىالنظامهذاويشتمل،الخاصة

والطقوسالشعائرمنمجموعةجانبالىبيي،تسمىالتيوهيالاعَتما-ية،

،الجانبانهذانويتعلقبا!!،تعرفالتيوهي،السلوكيةوالممارساتالتعبدية

خضوعهماو،والجماعةالفردبطاعة،العمليأووالتشريعيالنظرياوالاعتقادي

مقِدسة)1(ْسامبةطبيعةذاتموجوداتاولموجود

مامفاهيمنفسيعطيولاأخر،دينأيعنيختلفككينأنالقولوكلكن

حسبالدينتعريفاتتختلفالمفاهيمهذهوباختلاف،الأخرىالأديانتعطي

.الأديانكليجمعشاملتعريفايجادالصعبومنواهوائهم،معرفيهامعتقدات

وبين،الغربيينتعريفاتبيناختلافاهناكأن،الدينتعريفاتفيالملاحظومن

مطالىالشخصلن!ةائز!ع!ماعندفهو،المسلمينالعلماءتعريفات

مفهو!--!يىقغطلا!2(.مننابعالمسلمينالعلماءعندهوبينمايعتقد،

وهي:أساسيةعناصراربعةعلىيشتملأنبدلا،السابقللتعريفطبقا،فالدين

يتطرقأندونالانسانبهابؤمنالتىال!يةالقيا-مجموعةوهي:العفبدة-أ

ا!.كدبه

انهاأي،والمعاملاتإتبالعبانتعلقالتيالنعايالدينيةمجموعةوهي:الشربعة2-

ين.امنالسلوك!أوالعمل!9لجانبتتعلق/

منبهايلبقلاعماالمتنزهةأوالمطهغوالأمورالموجفاتوهي"لم!قدسات:3ص

دينولكلالاجلاتالرهبة،منبثميءالإنساناليهاينظرالتىوهيالنقائم!

،خ

:91تركيمحمد)براهيمد./الإسلاممفكريعندالأديانمقارنةعلم)1(

:ا)المفتوحةالقدسجامعة/أديانمقارنة)2(
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الدينفيمقدمة

عنفضلا،تعاليمهعلىنشنملوكتبمعابدمنبهالخاصةمقدسانهالأديانمن

كلأصحاباليهايتوجهالتي،الموجوداتمندونهأو!ماالأعلىالموجود

.ا-لاحزامبالاجلاعة،!وابالعبادةاممادبن

الإنسانطاعةعنتعبرمعينةوأوقاتع!حهىاماكنبأ!الالقياموهي:العبادة4-

العبادةفيالخاصأسلوبهدينولكل،اليهيرمزماول!لاولوتعظيمهوخضوعه

علىتفرضالتيالتعبديةوالممارساتالطقوساليهتتوجهخاصومعبود

)1(.صارمنحوعلىالاتباع

والأ!ق:الدين2-

بالحكموتقوم،وتصرفاتهمال!اسسلوكيدهـسالذيالعل!هوإ!ق!

دانناجه)2(.الخيرفعلالىالإنسانيسلوكهم،!يوالشر،بالخيرعليها

مقياس!،ايجادالإنسانيللسلوكالعليا!ض!المثلهيالأخلاقعلم!ان

العلياوالمثلآلمعاييربأنعلماالخيرص!يالشر،لينالتمييزمنالإنسانككنالعقليللحكم

كانمابعضفنجد،والأممالانسانبهايلتزمالتيوالمعتقداتالأزمنةباختلافتختلف

.الآنعليههووعماالميلاد،بعدهوعماالاختلافتماميختلفالميلادقبلالعلياالمثلمن

تتعارضفقد،وعقلوشهوة،وروحجسدهواذ،متضاربةكرائزللأنسانكانولما

الذيوما؟السليمةالأخلاقيةالقواعدل!نسانيضعالذيفماالجتمع،ومطالبمطالبه

3ا!السلبم؟سَلوكهلهبحدد

أالدجميمئن؟اهخلاقية؟االفلسفةr؟أالأخلاقاهو

الىالانسانيلجأماكئيراإذا!نساني،السلوكلضبطيكفيلاالوحدهإن

الشخصية.لأهوائهويطوعهانصوصهعلىالتحابل

02:تركيابراهيمد./الأديانمقارنةعلم)1(

4،05صليبا:وجميل/د.الفلسفيالمعجم()2
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التمهيديالباب

مذهب،لهفيلسوفكلانحيثمتضاربةفهيتغنيلاالأخلاقيةالفلسفةأنكما

))(.مقياسلهفلسفيمذهبوكل

والأخرىالنظىلة،بالفضيلة(ا!لأخلا)1الأولىتختص،حقيقتانفأمامنا

الفواعدالزاممنأفوىالدفيالقانونفيالالزامفقوة!بالفضيلة!تختص

إتباعحيث،والشعوبالأفرادلعلاقاتالمنظمةالقوانينسائرمنأقوىبل،الأخلاقية

)2(.الالهيةوالعباداتالقربانابوابمنوباب،الدينلأوامرالطاعةمنصورةالفضائل

والفلسفة:الدين3-

العلمعلىتطلقوهي(،الحكمة)محبةوتعنياليوئانيةالألفاظمنفلسفةكلمة

ألعلومهذهانغير،المتعددةكجالاتهاالعلومتشملوكانتوجميهها،الأشياء!قائق

الآخر.واحدآتلوالفلسفةعنانفصلت

الفلسفةن!نالآخر،منأسبقوأيهماوالفلسفةالديننشأةأمرمنيكنومهما

عنهينفصل!أصدينجعلهاالعلماءبعضانبلالاخر،تتبعظلتظهورهامنذ

والفلسفة،الدينبينجوهريةقافرهناكف!نذلكركمولكنموضوعاتها،لتداخلنظرا

المر:هذهأهمومن

الفلسفةولكنموضو!ا،منكثيرفيالدينمعتشتركفالف!ة!أ-الموكوع:

بينماالعقل!(تحصيلها(والنظرلأكيفيةالمعرفةمثلالموضوعاتببعض!تنفؤ

بالذاتوالعلمالعماإت،اوكالشعائرالعمليةالموضوعاتببعضالدبنيستقل

سص-تخر.واليومالالهية

لثصلالمدققالفاحصالعلمِيوالنظرالعقلعالتحلبلالفلسفةِتعنمد:المنهجب-

المسبق،،كلاالدفيعلىيعتمدبينما.منطقية-ققةقواعدوفقالاسثنتاج،إلى

اهـح!.عنتصدرلأنهاكوضورعات،

:91القدسجامعة/الأدبانمقارنة)1(

56:درازاللهعبدمحمد.د/الدين()2
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الدينيئمقدمة

الع!وهـصَانعارضواذاحد-وده،فيالعفليستعملالدينانعلى

بلبهملهولاالسليمالعفلمعيخنلفلاالحقالدينانالعلممعالنق!يرجيم
ص

اسئيمإليما.علىيحض

بديهية،كانت!افكرةأي5اث!لشكاجانبالفلسفةتتخلى:الأسلوب/ج-

،!الفحصبعدالامسلمةأيبصدالتسليعالفيلسرفويتجنب
ولا،الوحيمصدرهااكلانيةوحقائق،عماصثكسلماتبالتسليمالدينيبدابينما

النفسية.الصراعاتمنويقيهالإنسانيطمئنممافع!للشكسبيل

العفلافييربينما،البحتالعفل!والنظرالمعرفةالفلسفةهدف:الهدفد

الظاص!ناهذافىالبحثعليهويوجبالكونو-ءفيماالبحثِمن
!ء

الاكانهدفهالذيالدينفيا!لموجودالجانبعلىيجتويلانالفلسفة

والرضا.والسكينةالطمأنبنةالىالانسانبصلحتىعليبمابناءوالعمل

فيحتى!الدينوغاية،العمليقسمهافين!تىالفلسفةغايةانذلك

هما؟وأينهمامامعأوالخيرالحقتعرفناأنالفلسفةنظريةنأقصى،العلميجانبها

ويعرفنا،ونمجدهولمحبهبهلنؤمنبلفحسِب،لنعرفهلا،الحقفيعرفناالديناما

)1(.بتحقيقهنفوم!ناوتكمل،لنؤديهالواجب

الدين:نشاةيئالغربيينالعلماءأراء4-

هذهبينومن،جوانبهجميعمنالإنساندراسةوالنفسالاجتماععلماءحاول

ظهروقدوالجتمع،الفردعلىوتأثيرهاونشأتهاوتطويرهاعندهالدينمسألةالجوانب

:الانسانعندينانشأةحولاساسيانءايان

ببنثولقد،البشريةعلىطاروأعراضمستحدأمورالأدبانانيقول:الأول

الناسفيهايشتركعامةظاهرةالتدينانحيث،الرأيهذاخطأالتاريخشواهد

جميعها.

21,22.:القدسجامعة/أديانمقارنة)1(
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التمهيديالباب

مرَوقد،متعددةولدوافعبأشكالالخليقةبدءمنذموجودأكانالدينان:الثانيص

المعارفبتطورسابقتهاعنتتميزمرحلةكلنحتلفةِ،كراحلنظرهمفيالدين

كانتجميعهاالمراحلفيالرأيهذاأصحابعندالديننشأةأنعلى،الإنسانية

الجتمعالفردعلىتعودمنافعلكسبأو،الحيوانيةأوالطبيعيةالظواهرمنللحماِية

العلماءبعضداكلانالتطور-نظرية-دارويننظريةانتشارأسهموقدبالخير،

)1(.الدبنبةالنطورنظربةظهورالىالنظربةبهذهالأدبانعلماءمنالغربببن

يقرر:فهو،النظرياتهذهكلمبادئهيرفض!فىوالإسلام

اليهيرن.هذافيسيدأيجعلهكاالمخل!تبقيةعنيمتازمكرممخلوقالإنسانانأ-

الإنسانفهو،كريمنيوهو،السلامعليهأدمهوالبشريةالمخلوقاتأولإنب-

منف!نه،اجتماعيثأخرفيعصرهفيومنهوكانإنوهو،الحياةهذهفيالأول

خالقه.عندمنولكن،عندهمنليسمئقدم،بدينجاءفددينيةناحية

!لَفِىبَعَثنَاوَلَقَذ)تعالىيقولرسيبرلأ،فيهابعثقداللهخلفهاأمةكلانج-

سبحانهوقوله!)2(،آلبهغُوتَوَاَتجتَمِبُوأآللَّهَآغبُدُوأرسُولاًاتاتَةٍ

!)ر(.نَذِيرفِيهَاخَلَاإِلَآأُئَةٍمَقوَإن)وتعالى

دينهوالسليمةالنفسالعق!وارثضتهعلبهودلالثهارنضاهالذيالدبناند-

يأتولم،والدياناتالرسلبهجاءتالذيالأوحدِالدينفهووبدا!د،

.والحضاراتوالجتمعاِتالعفوِلتطورنتيجة

الدين:الىالناسحاجة5-

نأيحاولبحبلتهالانسانأناذكريزية،فطريةقضيةهيالإنسانفيالدينقضية

لاالسليمةالفطرةذويالأطفالمنكثيرأ)نحتىالمشاهد،وراءمابسنكمف

.28,92:السابقالمصدر)1(

36.:النحل)2(

.24:فاطر)3(
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ينلدا!مقدمة

أسبابهحلقاتمنحلقةعندتعليلهفييقنعونولا،الواقعالمشاهدبالأمريكتفون

نتائجهتعريففيويسزسلون،الأولىاسبابهمعرفةإلىيتطلعونبل،القريبةوغاياته

)1(.لأخبرةا

يمكنولاومظاهرها،ملكاتهامختلففيالإنسانيةالنفسحاجاتعنيعبرفالدين

حاجاتهيليوقلبهعقلهفيالدينبوجودالامطمئنأمتوازناحياتهفيالانسانيعيشأن

الدين.الايلبيهالاوالتي،والنفسيةالروحية

4المجالهذايئالمسلمينوتقدم،وأهميته،الأديانمقارنةعلمنشاة6-

والجهودالجادةالدراساتأنيقرر،والدارسينالباحثينمنفريقهناككان)ذا

القرنفيملِر()كتاباتمعالاَحقيفةتظهرلمالأديانعلممجالفيالدقبقةالعلمبة

لاكبيرةاسهاماثتدمواقدالإسلاممفكريأنالمؤكدمنف!نه،الميلاديعشرالتاسع

تاريخ:بقسميهالأديانعلممجالفيشأنها،منالتقليلأو،العلميةنيمتهاإغفاليمكن

ناالمرجحمنانه:القوليمكنن!نهذلك،إلىوبالإضافة،الأديانومقارنةالأديان

.الدراساتهذهكمارخوضفيالسبقفضلالاسلاملمفكرييكون

وأ،الإسلاممفكريساعدتالتيوالرئيسةالهامةالأسباباستعرضنالاذا

كلب:نحتصرهاأنفيمكن،الأبدراسةالاهتمامعلى،حفزتهمبا،حرى

وكانتنحييفة،أديانالىمتعددةإشاراتالكريمالقرأنفيوردتلقدأولاَ:

لكيالأددإن،هذهدراسةفييتوسعواأنالمسلمينالعلماءعلىفكانموجتئ

الكريم.للقرأنتفسيرهماطارفيوذلكعنها،الكافيةالمعلوماتيقدموا

ضمنبةدعوةهناكالتفكرِبركانتالىالمسلمينالكربمالقرأندعوةإطارفيائهثانباَ:

الباطل،منالحقمعرفةيتسنىِحتىالأخرثالأديانعلى%لتعرفضرورالى

الدنن.الاعتقادمجالفيالصوابمنوالخطأ

.21,22:القدسجامعة/أديان)1(مقارنة
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التمهيديالباب

الأديانأخرهوالاسلامأنالأساسيةالإسلاميةالمعطياتاهممنكانإذاثالثاَ:

يسنلزمانماصحتهواثباتونأييدهالقولهذاتأكيداوتبريرف!ن،السماوية

ً

فيهاوما،الاسلامظهورعلىالسابقةالأخرىالدياناتعلىالتعرفبالضرورة

الاتفاقنقاطعلىالتعرفككنضع!صبملمومكامنصحةمواضعمن

المقارنةالعلميةبالدراسةالايتحققلاالذيالأمر،الإسلاممعوالاختلاف

.للاديان

ماوأن،الاسلامدينهوانماالحقالدينأنالكريمالقرأنفيوردقدكاناذارابعاَ:

كانف!نه،جملاالصحيحالدينعنانحرافهوأو،وأديانعقائدمنعداه

الأخىوالدياناتالعقائدهذهعلىالتعرفمنالمسلمينللعلماءبدلا

جهة،منالقرأنبةالمبادىصحةاثباتيسنطيعوا،/حتىعلميةدراسةودراسثها

هذهفيورديصاصحمافعلاوبقولالمسلميأتىلاحتى،أخرىجهةومن

الاسلامية.العفيدةلخالفالتيالعقائد

للبلدانالاسلاميةالفتوحاتوكئرتانتشأر!سمَلام،ازدادعندماخامساَ:

دياناتذاتمتعداممالتشملالاسلاميةالدولةرفعةواتسعت،والأخرى

الدياناتوأصحابالمسلمينبينوعقائديثقافياحتكاكحدث،مختلفة

والعماكأ!هورالفكريالاحتكاكهذامظاهرأهممنكانوقد،الأخرى

يتعرفراأنالإسلاممفكرىمناستلزمالذىالأمرالدشة،والجادلاتالمناثات
صت

ثبها.معبتناقشونالأتالنيهذهحقيفةعلىوشموثودقةبعمق

منفيهامتعددةشعىووجودالإسلاميةالدولةرقعةلا!عكانلقدسادساَ:

علىالإسلاممفكريبعضتشجيعفيالواضحأثرهالمختلفةالدياناتذوي

بحوارهم.اصحابهايعيشالتيالأدباننلكعلىالتعرفمحاولة

من!ذالإسلاميةالحضارةفيظهرالذيالتا-!،فيالتألم!فلازدهاركانلقدسابعاَ:

للأديانالعلميةالدراساتنشأةفيوالفعالالواضحاثرهنسبيأ،مبكروفت

العقائدعنبالحديثالمؤرخوناهتمحيث،الإسلاميالفكرفيوازدهارها

لأصحابها.يؤرخونالتيوالأديان
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الدينفيمقدمة

اغفالهينبغيلاالذي،أثرهبينهافيماواختلافهافسلاميةالفرقلانتشاركانلقدئامناَ:

اصحابعلىالردتحاولفرقةكلكانتجهة،فمنللإلان،العلميةالدراساتفي

الفرقأقوالترجعأنتحاولفرتةكلكانت،أخرىجهةومن،الأخرىالديانات

.)1(ا،خرىبالأديانجيدةمعرفةاستدعىالديالأمر،أجنبيةأصولالىالأخرى

اشتالدلنىالاسلاءنتيجةالفكرفينشأتدالأديانمقارنةعلمإنتاسعأ:

ومع،خاصةبصفةوالنصارىاليهودمعالمسلمينعلاقةيسودكانالذي

2".الَعفومكاوِجهعلىالأخرىالدياناتأصحاب

وكانت،الأديانمقارنةدراسةفياَلسباقونهمالمسلمينانالقولكلكننااذن

بهاقامالتيالدراساتأهمومنالعلم!السليم،المنهجعلىتعتمدموض!عيةدراستهم

الملل)ال!لف!خفيكتابهفيالبىاعيسىوا!كط)!ص!ا!كتابهفيالاسلا"لنووعلماء

فئماعنكتابهفيوبرح!،(،والنحلالملل)كنابهفيستا+يخطوالشهر(،والنحل

3ءحص"أ!7آ"1)الأديانمقارنلالراسةأهمية

التالية:الأمورتحققحيثالخاصةأهميتهالهاالأديانمقارنةدراسةان

فيها.التىوالالمحرافاتصحتها،مدىعلىوالتعرفالأديانحقيمبماعلىالوقوفممى

ايمعرفةمنكلكنناوهذاالأ-لان،عندهاتلتقيوالتيالمتشاعةالأمورعلىالوقوف2-

.المحرفمنهاوايالصحيحمنها

)ْ.الأص!نهذهمنتحدبدمورقفهمنالانسان3-كلكن

،جوهرهمعرفةمنالفكرةهذهتمكنه!يثدينكلعنالكايييماالفكرةالانسانيعطي!-

أهيه.لمناظرةالحججوجمع

كلاتتصفيانامقارنةمجالفيدراممتهمفجاءتالقضيةلهذهتنبهوافالمسلمونلذا

بلي:

.34-37:تركيإبراهيمد./الأديانمقارنةعلم)1(

.55،56:السابقالمصدر()2
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التمهيديالباب

منالرغمعلىوافيةدراسةالبشر،معتقداتمنومجتمددينكلدراسةا-

وتشعباتها.نعددها

المعتقد.ذلكلأتباعتقبيحاوتجريحدونموصوجمية،مناقشة،معتقدكلمناقشة2-

بأن،العربكيرمنالمنصفونالباحثرناعزففقدذلكعلىوزيادة

هما:مجالينفيالاتجاههذافيسباقينكانواالمسلمين

منفخلصوهالامييقلالية،بطابعا!طالبدراسةطبعمناولكانواالمسلمينانا-

الشمولية.بطابعمطبوعةدراستهموجاءت،ابقية

الأساطيرعنبعيدأالموثوالمصادرعلىللادياندراستهمفيإعتمدوا2-

.والخرافات

الدينيةالتجاربأشكالجميععلىنقفأنتعنيلان-شصالأفدراسة
حمى

الدينيةالتجاربهذهعلىالحكملناتيسرالتيالموضوعيةبالطرقالعصورمرعلى

نأومعلوموالفرد،ل!نسانيةافضلوايها،العالمفي0المنتشرالأديانمعرفةإلىللتوصل

علىبهاالمتعلفةالموضوعاتتقلص!بعدالاا!،إلىيصلأنيمكنلاالإنسان

بعضهاومقارنتهاالعالمفيالمنتشرةالأدياندراسةمنبدفلاولذاوجوهها،جميع

ديناَنتخذهأنولنستطيع،صادقبأنهأكثراومنهاواحدعلىالحكملنستطيع،ببعض

ومعتقدأ.

نأفردكلمنناولفيأصبحالاتصالطرقوتقدمالعالمفيالثقافةانتشارومع

حسنمنعندهامماينهل،الأخرىالجتمعاتوأفكارومذاهبأراءعلىيطلع

الاخثلاطهوالثقافةانتشارعلىساعدوالذيرديء،منعندهاعماويبتعد

ذلكأدىإذ،التبشيريةوالحملات،المواصلاتطرقبزيادةالشعوببينوالاتصال

.الأديانمقارنةبعلمالمعرفةزيادةالى

،الأخرىالعقائدالتناففيمدىلهميكشفالذيالعلمللمسلمينبالنسبةفهو

فيوأرائهأفكارهفيقوةمنالإسلامبهيتحلىماعلىليقفواإكفالهعدميجبوالذي

وعثها.عرضهافيالاسلامبضاهيديناانيثبتلمالتي،الدينيةالمسائلجميع
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ومعا

لدينا!مقدمة

جامعاتهمفييدرسوهوأن،العلمهذايدرسواأنالمسلمينواجبفمنلذا

---:التاليةللأسبابهدهم

يعرفأنللمسلميتيسرحتى،الأخرىالأديانعلىللتعرفالإسلامدعا

فيهتؤثرولايتزعزعلابقينامعتقدهويكونليسإ!هدى،الباطلمنالحق

.احتمالاليهيتطرقأوشبهة

التيالحجغعرفنااذاالاذلكلنايتسنىولاونش!ها،اللّهالىالدعغواجب

بدلاكمامنها،بدلاالإسلاميةالعقيدةواثباتلدحضهاالدياناتتلكعليهاتعتمد

ودحضها.عليهاللردالاسلامعلىالدياناتتلكتث!التيالشبهاتمعرفةمن

،العقيدةمجالفيأراؤهالهامتعدفرقمنالإسلاميالجتمعفيظهرلماونظرا

منالاسلامفيدخل!اممنأوالفدكلة،الدباناتمناستمدمنهابعضاَأننجد

عصمةهودينيإإلذيعليناونحفظبالمرصالهمنقفحتى،الدياناتنلكاهل

أمرنا.
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اليهودية
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الاولالفصل

اليهوديةتال!يخ

بها.تسميتهموسبباليهودأسماء:الأولالمبحث

اليهودتاريخفيمجمللانطرة:الثانيالمبحث

بفلسطين4وصلتهمالعالميهود:الثالثالمبحث

ممهيدأ-

الخزربهود2-

الصهبونبةالحركة3-

صهيونحكماءبروتوكولات4-

والسفرديمالاشكناز5-

اليهودية
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ليهوديةا

افىوللمبحثا

بهاتسميتهموسبباليهودأسماء

بمسمهود.وا،لإ!ثاليليونواالعبريوبب:لديناإيملهذاأسمامزأشهر

!-

منها:رأيمنأكثرقيلفقدبالعبرين،تسميتهمسبباماأ-

التكوينسفرفيذكرفقد،السلاما!عليهالى،بالعبركبنسبةسمواأنهمأ-ص

عبزخخ!ىعلك!))(.لأنه(ا!لعبرا)ابر!باسم

يرادكان)2(التوراةفيوردتكما!اايخييل()ابِراهيمنسميةأنوالحقيفة

ابراهيمإليهايننميث!التيالقبائلومنها،يمالقئفدد!وو!ىا)العرش(معنى

والتيالمصيريةالنصوصفيعليهاعثرالتي)عبيرو(كلمةجاءتوبهذا،نفسهالخليل

!ْصر3ويعترفالميلاد.تبلوالرهـعشترىلاعمثييرالخاالقرنجينالىنعود

ا!بإلعران!قعلقصد!ليلبئلقببأن(المقدالكتابمصن!--أقاصرس

إبراهيمتصفحين11ف!نوهكَذا3المهاالتنتآب!ر!حمماأونأوبلهيمكنوانما

يأإليها،يمتمي(لتيإِقبائبملم)جمأمنباعتبارهالحالواقعتسايربايىا!الخليل

القرنفيالخليلإبراهيمعاشبعدَبخقدوجودلليهوديكونأنقبلالآركألأالقبائل

هذهظلتوتدعام،ب!بعرمئةموسىعهديسبقزمنفيايالميلاد،قبلعشرالتاسع

منالقبا!والنازحةمنالجماعاتعلىتطلق،وعربما.تسمبةايالتسمبة،
المصريونِيسمونصارالأساسهذاوعلىعلبِ!مصر،جهةومنالبادية

)3(.البدويةالجماعاتنلكمنبالهتبارهمبالعرانيينالإسرائيييين

.طنطاويسيدمحمدد./والسنةالقرأنفيإسراثبلبنو()1

.13:14التكوينسفر)2(

.431433-ا:سوسةأحمدد./الناربخفيوالبهودالعرب)3(
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اكأولالباب

آت!تَبيَأقلَ)تعالىقالحيثالهامةالقضيةهذهالىالكريمالقر7ننبهوقد

تَغقِلُوتَافَلَابَغدِهِ!حمِنإِلَأوَالإنحيلُآلتَؤرَدةُأُنزِلَتِوَمَآابزَهِيمَءٍفِئتُحَاَتجُوتَلِمَ

عِفمبِهِءلَكُملَثسَفِيمَاتُحَآلجوتَفَلِمَعِقمبِهِ-لَكُمفِيمَاحجَختُضقَؤلَاَءِقأنغ5

كَاتَوَلبِهننَضرَانِ!اوَلَابَهُودِتاإِبزَهِيمُكَاتَمَارد!،تَغلَمُونَلَاوَانتُضلَغلَمُوَاللَّهُ

))(.!آلصُثزِبهينَمِنَكَانَوَمَائُشلِمًاحَنِيفًا

دينعلىكانماإبراهيمأنهو:الأولالمعنىم!:الكريمةالآيةولهذه

الخليلابراهيمدورانهوالثانيوالمعنىق!،كانبلد-إله-)يهوه

الأخير)2(.اليهودبدوريتصلولااليهوردورغيرهو

الخليلابراهيمبعصرأجدادهمربطعلىَدومأيؤكدوناليهودأننجدلهذا

الخليل،ابراهيمبعصرتبدأالتيالتاريخيةاليهودلكلشاملةعبرانجمننكلمةواعتبار

اليهود.جديعتبرهالذياليهوديللم!عتقدوفقا

نأالكريمالقرأنفيوردالذيالتنبيهمنيتضح:سوسةأحمدالدكتوريقول

إبراهيمبربطهماليومالعربالكتابفيهوقعالذيالخطأنفسفيوقعمنهناك

لاوأنهضل!همد،وجو*قبلظهرالخليلابراهيمأنالىالتنبيههذاوانباليهود،الخليل

يتفقلا)يهودي(كعنى)عبري(كلمةاستعماللأن...........يهودياَيكونأن!كلكن

بأدواراليهودبربطإذ،ارتباطمنيحدثهعمافضلا،التاريخيالعلميالمستندمع

فيها)3(.وجودايلهميكنلمقديمةتاريخية

اليهودمنجماعةانوالمؤرخونالكتابوننانلهاتردبدهاشاعاوقى!ص!ومن

من!أبعدالىراحوابلالعرارر!،فيالخليلإبراهيممعهاجروا

الهد؟صح!العركلمةالخلوليننتيجة)!ح،ع!غيريا!عنىالخليلابراهيمفاعتبروا

لإرجاعأمامهمالجاللافساحوذلكإبقائهاعلىالنوراةمد!ساتعمدواليهودالرالتي

)4(.الخليلإبراهيمعصرومنهالوجودهمسابقةأزقنةالىاليهودتاريخ

65-67.:عمراناكل)1(

43.ر:سوسةاحمدد./التاريخفيواليهودالعرب)2(

434:433.:السابقالمصدر)3(

452.،451:السابقالمصدر()4
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ليهوديةا

الخليلاِبراهيميكوبئأنككنكيف:وشمأليتساءلأنالباحثحقومن

الف.عوالىلمج!هـداأنفسهميسمورجماعةالتاريخيعرفانقبلعاشوقديهوديأ

وأنلاسيماالميلاد؟قبل4()00سنةفياليهوديالث!عبكانأينثمعام؟وثلاثمائة

ناولنا؟!التاريخهذامنعام!؟لضةهِبعدالاالوجودعالمإلىتظهرلماليهودتسمية

لمانهحينفيالخليلب!براهيماتصلواوكيف؟العراقإلىاليهودجاءكيف:نسال

قبلفلسطينالىرحيلهفياليهودالخليلإبراهيميتزعموكيفبعد؟ووجودلهميكن

منه؟)1(05يهودتسميةجاءتالذي)يهوذأ(خلفقديكونأن

عليهلإبراهيمالخامسالجدوهو)عِبر(الىنسبةبالعبريرسمواأنهموقيل!-

الحدسقبيلمنهودانما،مقنععلميمستندلهليسالقولوهذا،السلام

التسمية-بهذهوصفمنأولكانالذي-إبراهيمبينلأنوذلكوالاجتهاد،

أجدادهاحدإلىييمب!بأن)براهيمشاءفلو،متواليةتأ+جيالمدة)عِبر(وبين

إلى!شه!أجداده)12.يعزىأنالبديهيمنلكان

وهو)اسرالبل(الىنسبةوهواسراليل(،)بنيأو)الاسرالبليين(بأيضاوبسموا2-

كعنى)اسرا(منمركبةعبريةكلمةداسرائيل(،صإبيرآبنإسحقة.)يعقوب

!فوَجمغاللهأويالف!،:الكلمةمعنىفيكون،اللهوهودل)ومنفياو.

وذرياتهميعقوبابناءومنولدا،اثنى،عمسرالذكوريعقوبأولادأنيذكرومما

دي!لط)3(.ونسبت)سرائيلبنيامةتكونتبعدهممن

ولدعلىلغةال!ويطلق)ث!(،الذكوريعقوبأولادعلىأطلقوقد

عَشرَةَاَثنتَئوَقَطغتهُمُ)الكريمالقرأنوفي،العربعندكالقبيلةفهووالإبنة،الإبن

)4(.!أُمَمًااشبَاطًا

453.:التاريخفيواليهودالعرب)1(

3،5.:طنطاوكطسيدعمدد./والسنةالقرأنفياسرائيلبنوا()2

لأ!6،7.:السابقالمصدر()3

.:016فلأعراا()4
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الاولالباب

ومنالاِسم،به!انسمبنهمم!ببفيالآراءنعددتوند)ال!(،اسمالهمومن3-

الآراء:نلك

وبىِجييا)1(،تبنا:أي،اليكهدنااناقالوا:ا!لىعبادةعنتابواحينلأنهمأ-

وَفىحَسَنَةًالانيَاهَذِهِفِىلَنَاهـوَآتحتُمث):تعالىقولهذلكفيجاءولْد

الثوبة،-الهَؤد:العربلسانفيمنظورابنيقول!)2(.%لَيكَهُذإِناآلأَخَرَةِ

وقالواإسنمَ!ل!ويهود........هائد..فهوالحقالىورجعتابهودأ:يهودهاد

وقولهاليهودلون،يريدون،النسبارادةعلىفيهاواللامالألففأدخلوِا)اليهود(

د!أليهودية،:معناه!)3(ظُفُرٍذِى!لئتاحَرًهَادُوأاَنذِيفَوَعَلَى)تعالى

حمايهوديا)4(.ْصارإذايهود:وهاداليهود،إلىحولهال!فيوهؤد

تراءةعنديتحركونأي،يتهودون:؟لأنهم)يهودأ(سمواانهموقبل-ب

رؤوسهم.تحربكوبالذات)5(،االتو

الرابعالإبن)كااالىنسبةأنه،التسميةهذهسببفيالثايثوالرأيج-

يهود!هوكانوتد،الرأيهذاالعلماءر!بهعضأقدالسلأي!.عليهليعقوب

مات،حتىكذلكوظل،لهأبيهبتقديمعثمراص!،!الأحدلسالرالحاكم

انقسمتأنالى،الأخرىالأسباطسائرعلىالمقدمهوبعدهمنسبطهوكان

ومملكةيهوذا،مملكة:قسمينالىالسلامعليهسليمانوفاةبعدمملكتهم

.)6(اسرائيل

:7.طنطاويسيدمحمدد./والسنةالقرأنفي)سرائيلبنوا)1(

.:156الأعراف()2

.:146لأنعاما)3(

.943:15منظور:ابن/العربلسان()4

:8.طنطاويسيدمحمدد./والسنةالقرآنفيإسرائيلبنوا)5(

:8.السابقالمصدر)6(
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اليهودية

الثانيالمبحث

اليهود!تاريخمجملةنطرة

مئاتامتدتطويلةفزةاستمرتوالتيبالأحداثملم!تاريخاليهود،تاريخ

واحوالها.ظروفهافيمختلفةزمنيةحقبفيالسنين

السلاميعفصعليه-هجرةمنيسيبداإسرائيلبنيتاريخعنحديثناف!نلدلك

()سنةتيلرالرومبميدعدىالثانياورشديبمخراب!كالىإلىوابناؤههو

الثا*!ياتشتاتاليهودعنديسمىوالذي،ميلادية

مرتمتواليةزمنيةحقبالىيقسمهأنيمكنهاسرائيلبنيلتاريخوالقارئ

مرتالتيالأحداثمنهايظهرم!عشرةالىتقسمالزمنيةالفزاتوهذه،عليهم

دينهم،عناليهودتاريخيفصلأنللباحث!كلكنولابها،مرواالتيوالأحوال،عليهم

معرفةدوناطوارهجميعفياليهوديالدبنبفهمأنيمكنلااذمنلازمان،أمرانفهما

الأحداثأنالمعروففمن،الدينهذابهامرالتيالزمنيةالحقبضمناتباعهاحوال

وتعاقبالدينيةبأحوالهمعضويامرتبطةكانتاسرائيلببنيمرتالتيالتاريخية

،اليهوديالدينلفهممفتاحايعداليهوديالتاريخبأنالقول!ككننابل،عليهمالأنبياء

شعبأنهمادعائهمعنالبابليالشيبعدلليهودجرىمانفصلأنمثلأ!كلكنفلا

المنتظر.بالمسيحواعتقادهمالمختار،الله

النحوعلىبهامرواالتيالزمنيةالفتراتيقسمأن!يمكنهلتاريخوالقارى

التالي:

منها:خروجيموحنىمصر،إلىهجرنه!من!اليهودناريخأ-

مصرإلىفلسطينمنبأهلههاحرالسلامعليهيعقوبانالمؤرخينبعضيرى

أصابوما،مجاعةمنبفلسطينلحقما)ثرعفىالميلاد،قبلعشرالتاسعالقرنحوالي

قيددونكانواالسلامعليهيعقوبابناءأنوذلك،وجفافوفحطجدبمنمراعيها

،السلامعليهيوسفاخيهمعلىفتعرفوا،القوتوطلبالتجا!رةلقصدمصرعلى
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اكأولالباب

يحضرواانمنهموطلبفأكرمهيممصر،خزائنعلىأميناًالوقتذلكفيكانالذي

ويتركوافيهاليعيشوامصرأرضإلىالسلامعليهيعقوبأبوهمومعهمجميعا

م!خإلىفحضروا،يوسفطلبيعقوبلبىوتد،فلسطين

مكرمين،أمنينمصرفدخلواشخصأ،سبغينوكانوامصر،يعقوب*دخلوهكذا

منوكانواعليها،واستولوامصردخلواقدالهكسوسوكانالهكس!س،عهدفيوذلك

)أحمس(.يدعلىذلكمنقرنينبعدإلامصرمنطردهميتمولم،الرحلالبدو
-ً

ملكتلبعليهمورقق،واخوتهأبيهمثوىالسلامعليهبوسفاكرموقد

أرضفييسكنهمأنمصرملكمنإسرائيلبنواوطلب،الوقتذلكفيمصر

ففيمصر،أرضاليكجاءواواخوتكأبوك:ليوسفوقاللهمفاستجاب!

صأ.جاسانأرضفيلتكونواوأخوتكأباكأسكنأرضهاأفضل

وفبها،أحداثمنلاخونهيوسفبينحصللمارائعنصويربوسفسورةوفي

مصر.الىببنيهيعقوبهجرةالىإشارةكذلك

مافيهاالاسثقرارالىودفعهممصر،فيذلكبعدَاسرائيلبنوعاشوقد

يحكمونكانواالم!كالذينأنويبدو،خبراتمناكتسبوهوماأمن،منوجدوه

المصريين،ضدلإستعمالهممهمةوسيلةاسرائيلبنيفيوجدواالوقتذلكفيمصر

مصر.عنالغرباءمنكانواالفريقينلأنوذلك

يحيطمنمعالنعاونوعدم،الانعزنفالتامةبمصراسرائيلبنيعلىويلاحظ

اصبحتأنذاكالعزلةولكن،الأصليينالأرضبأصحابالاختلاطوعدمبهم،

الرجالمنغضراتبضععزلةتعدلمفهي،خوفهموتثيرالمصرينننظرتلفت

ومنعة.قوةلهمقومعزلةأصبحتولكنهاوالنساء،

بدأت،وطرد،الهكسوسعلىالانتصارمن)أحمس(تمكنفلما

جاهر)جاءولماالجديد،الحكمنظاممناسرائيلبنيتراودالمخاوف

01.:طنطاويسبدمحمدد./والسنةالقرأنفي)سرائيلبنو)1(

:47التكوينسفر()2
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ليهوديةا

وألوان،الضرباتاشدبهمبنزلونوأخذوا)سرائيل،لبنيبعداوتهمالمصريين

خبيثة،بطرق،موالهمواستلابأوغرورأ،عزلةمنهمشاهدوالأنهموذلكت،العقو

الجديد)1(.النظامضدالهكسوسمعتواطئأأيضأمنهموراوا

فرعونأنزلهالذينما؟لعذابأباتهمنكثيرفيالكربمالقر7نذكروفد

فِزعَؤنَءَالِتِقنَجيت!موَإِذ)تعالىفولهذلكومن)سرائيل،ببنيوجندهمصر

فِنبَلَاَ!ذَالِكُموَفِىنِسَآءَكُثمحوَيَشتَخيُونَاتنَآءَكُتميُذَلمخونَاتعَذَابِسُؤءَيَسُومُونَكُتم

.(!)2عَظِيمرلِّكُتم

ئِنانجَنكُمإِذعَلَتِ!تمآدلَّهِنِغمَةَاَذكُرُوألِقَؤمِهِمُوسَىقَالَوَإِذ)تعالىوهْوله

وَيَش!تَخيُوتَاتنَآءَكُتموَيُذَلمخوتَاَتعَذَابسُؤءَيَسُومُونَكُتمفِزعَؤتَءَالِ

.)3(!عَظِيصزَبَ!تمفِنبَلَآءذَالِىُوَفِىنِسَآءَ!تم

عليهم،يمنأناللهأراد،اسرائيلببنىحلتالتيالمصائبتلكوخلال
حمى؟

وقد،السلامعليه+سىرسولهايتهمكنما!فأرسلفيه،هممماينقذهموان

ففي،الهدفينأجليرلنمنموسىفعلماكثيرةاَياتفيالكريمالقرأنلنابين

!كلثنعانوأهمها:فرعونمنموسىمطالبالكريمالفرأنلنايذكرالأعرافسورة

الأحد.الواحداللهويعبدوالغرورالكفريتركوأن،اسرائيلبنيإيذاءعن

كاحَقِيقاَلفَلَمِإنَرثقِنرَسُو،ا!قيفزعَؤنُمُوسَىوَقَالَ)تعالىيقول

بَنِئمَعِىَفَا"زسِلربِكُتمئِنبِ!بَيِّنَةٍجِئتُىُقَذالحَقإِلَآاَللَّهِعَلَىاقولَلاانعَلَى

.4(!)إِشرَءِيلَ

عبادةأجلمناسرائبلبنيعلىالعذابزيادةلهزينوافرعونحاشيةولكن

وَقَؤمَهُرمُوسَىاتَذَرُفِزعَؤنَقَؤمِصمِناتَلَأُوَقَالَ)تعالىقولهفيجاءكمااَلهته

!

:17.طنطاويسبدمحمدد./والسنةالفرآنفي)سرائبلبنوا)1(

:94.البقرة)2(

:6.)براهيم)3(

!!.،401:501الأعراف()4
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الأولالباب

وَإِنانِسَاَءَهُتموَنَشتَخىِءاتنَآءَهُتمسَنُقَتلُقَالَوَءَالِهَتَكَحوَيَذَرَكَالأَزضِفِىلِيُقسِدُوأ

!)1(.قهِرُوتَفَؤقَهُض

بالته،والاستعانةالصبرقومهمنطلبلسلامعليهموسىف!نذلكورغم

مَنيُورِثُهَالِلَّهِاَلأزضَإثوَاضِبُرؤأبِآللَّهِاَشتَعِينُوألِقَؤمِهِمُوسَىقالَ)تعالىيقول

)2(!لِفمُتقِىوَاتعقبَةُعِبَادِهِ-مِنيَشَآءُ

كماوجفاءبغلظةعليهردوابوصيووحم!بليأخذوالمموسىقومولكن

يُقلِكَأنرَئكُتمعَسَى)الكريمالقرأنفيجاءكماموسىعليهمفرد،التوراةتروي

)3(.!تَغمَلُونَ!ثفَفَيَنظُرَالأَزضِفِىوَيَشتَخلِفَ!تمعَدُو!تم

وقومهزيخغفيظلم!صشالخروجقومهمنمرسىطلبالظروفهذهظلوفي

يسلبواأناسرائيلبنيأمرقداللهأنتزعمالتو!ولكن،الشامبلادالىليجتازوا!ج

كلتطلببلفاركن،تمضونلاانكمتمضونحينما"قؤفيدرعوورننساءوحليذهب

بنيكمعلىئضعونهاوثيابأذهب،وأمتعةفضة،أمتعةبيتهانزيلةومنجارتهامنامرأة

المصيرس.منسرقوهكاموسىمعاسرائيلبنوفخرج"4(.المصريننفتسلبونوبناتكم

انما،الأسلوببهذاالمصرلنأموالاسرائيلبنيسلبلحادثةالتوراةوتسجيل

الغيرأمرالاستحلالفكرةمناسرائيلبنينفوسفييتحكموظلكانماعلىيدل

ثم،ذرياتهمفيالعجيبالخلقهذارسوخفيشديدأثرذاوكان،وسيلةبأبةوسلبها

)5(.جنسهمكيرمندينهمفيدخلمن

مواضعفيالشامأرضالىمضمناسرائيلبنيخروجقصةوردتوقد

أشرِأنمُوسَئإِلَنأؤحَينَآوَلَقَذ):تعالىقولهذلكومن،الكريمالقر؟نمنمتعددة

1)1(A127:عر Jl.

.281:فعرالأا)2(

912:.عرلأا)3( iI.

22.،321::الخروخ)4(

:43.دروزةعزةعمد/اسفارهممناسرائيلبمىتاريخ)5(
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اليهودية

فِزعَؤنُكافَا"تبَعَهُثممخشَىوَلَادَرَكَاَتخَفُلَأآتبَخرِيَبَسًافِىطَرِيقًا!تمفَاَصترِقيبِعِبَادِى

يَمئْئخئئهَدَىوَمَاقَؤمَهُرفِزعَؤنوَاضَل6يمغَشِيَهُتممَااَتيَئِتِنَفَغَشِمبخنودِهِء

المَنعَليكُمُوَنَرتنَاآلاتمَنَالطُورِجَانِبَوَوَعَذنَبهُؤعَدُكؤئِنْانجَيتكُوقَذإِشرَءِيلَ

تخَللوَمَنعَلَيكُؤغضَىِفَيَحِلفِيهِتَظغَؤأوَلَارَزَقتكُتممَاطَيِنتِمِن!طُوأ!عٍوَالنَمقوَى

!+)1(.هَوَىفقَذغضَورعَلَيهِ

ببنيمرتالتيالأحداثتبينالكريمالقراَنمنأياثالشعراءسورةوفي

أش!رِأنمُودمَئإِلَنوَأِؤحَينَآ5)تعالىيقولمصر،منخروجهمبعد)سرائيل

قَؤُلَآءِكاإِنحشِرينَاثمَدَآبِنِفِىفِزعَؤنُفَأَزسلَ!ت*،ئُتًبَعُونَإِلَبهُربِعِبَادِئ

أنقذوهكذا!)2(.خَذِرُونَلَجَمِيغُوَإِنًاضهـيملَغَآبِظُونَلَنَاوَإِئهتملإيمقَلِيلُونَلَشِزذِمَةُ

هوسىفضربهالبحرْبعصاكاضربأن!موسىالىاللّهأوحيعندماموسىتوماللّه
!!

طربق.بعبىلكلطريقاعشراثنىالبحرفيصارثمفرق!ت،البحرفانفلق

اسرائيلبنيخروجقصةتصويرأكملصورتقدالآياتهذهتكونوبذلك

أمامهم.النهايةفيوكرقه،لهمفرعونوملاحظةمصر،من

:السلامعلمهموسىموتالىمصرمنخروجهممنلىناريخهم2-

وكماالميلاد،كثال!!+قبلالقرنحواليمصرمن)سرائيلبنيخروجكان

بنيمنجميعايكونوالممصرمنخرجواالذينلاءءانيأحمدالدكتوريقول

ا!)3(.معهمكانبل،إسرائيل

انمامصر،غادرواعندمااسرائيلبنيأنالىالإشارةالتوراةكتبةحاولوقد

السلامعليهإبراهيمبأنالزعمطريقعنوذلكوالأجداد،الآباءأرضالىرجعوا

غادرثمومن،الأوائلاليهودواجدادأباءمعهكان،فلسطينإلىالعراقغادرعندما

عادوا)نمامصرا5ثرلمااليهودأنيعنيممامصر،الىهاجرحينمايعقوبمعهؤلاء

!مملم!لروإد.لآباءاأرضإلى

.77-81:طه)1(

.52-66:الشعراء)2(

:482.سوسةاحمدد./التاريخفيوالبهودالعرب)3(
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الاولالباب

الآباءأدخلواالئوراةكتبةأن:سوسةأحمدالدكتورعنهينقليقولث!تكما

ليسوااليهودأنعلىدليلإعطاءبغيةأسلافهممنواعتبروهمديانتهمفيالأولين

الحيلةهذهالىلجأواوأنهمغرباء،بصفتهميدخلوهالموانهمكنعانأرضعلىغرباء

)1(..بالفعلأسلافهميحتلهاكانالتيبالأرضوعدهمقديهوهالههمأنبالرغم

منلهمانجائهعلىاللهيشكرواولم،الحريةنعمةيقدروالماسرائيلبنيصلكن

بعضوهذهشديدأ،ايذاءأذوهبل،السلامعليهموسىنبيهميطيعواولم،عدوهم

:السلام!عليهبصحبةوهمبهاقامواالتيلرذائلواالقبائح

عليهماوهارونموسىعلىثارواسيناء،أرضفياسرائيلبنيمرورأثناء3-

وهذاللصحراء،عبورهماثناءبهملحقالذيوالتعبالطعامقلةبسبب،السلام

قدورعندجالسينكنااذ!صرررفيمتناليتنا:ألسنتهمعَلىفقالتالتوراةدونتهما

هذاكلتمبتالكيالقفر،هذاإلىأخرجتماناف!ئكما،للشبعخبزأاللحهـنثل

واولادنالمحننموتأناجلامنمصر؟منأصعدتمانالماذا،بالجوعالجمهور

.؟)2(بالعطشومواشينا

السلامعليهموسىمعوساروا،بأععن!مفرعونغرقاسرِائيلبنوراىانوبعدب-

موسىطالبواأنالالهمكانفما،لهمأصناماَيعبدونتوماَشاهدوا،الشامبلادالى

يقوليعبدونها،أصنامالهؤلاءأنكمايعب!نها،لهمأصناماَيجعلبأنوهارون

قَؤهـعَكفَاتَؤأاَتبَخرَإِشرَءِيلَبِبِئوَجَوَزنَا):القصةتلكِموضحاتعالى

قَالَءَالِهَةلَهُزكَمَااٍلهائَنَآآتجعَليَمُودىَقَالُواْاْلُتمحاصخنَا!عَلىيَعكُفُونَ

.(!)3تخهَلُونَقَؤمإِلَبهُتم

يعطيهأنأجلمنالسلامعليهموسىتعالىاللهواعدعبورهلسيناء،وخلالج-

مستخلفاقومهموسىتركالموعدحلفلمايصومها،يوماأربعينبعد،الألواح

:476.السابقالمصدر)1(

.61:الخرو!)2(

.138:فلأعراا)3(
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ليهوديةا

فيذلكتعالىاللهبينوقد،الألواحلتلقيالطورإلىوذهب،هارونأخاهعليهم

مِيقَتُفَتَتمَبِعَمثترٍوَاتمَقتَهَالَيلَةًثَبثِينَمُوسَىوَوَعَذنَا5:)فقالالكريمالقرأن

وَلَاوَاضلِخقَؤعِىفِىآخلُقنِىهَرُوتَلأخَيهِمُوسَىوَقَالَلَيلَةًحازبَعِيفَرَلَهِ-

ر*!)1(.اتمُقسِدِينَسَبِ!يلَتَتَّبغ

سفرمنوالثلاثينالحاديالىأغشرالتاسعمنالإصحاحاتذكرتوقد

اسرائيل،بنيومسمعمرأىعلىوبعصمهاشناءجبلفي!سىتجلياتفهـ،

جملتهامنوأسروية،ومدنيةوخلقيةوتعبديةدينيةلشريعات2ووصايامناليهألقيوما

منذلكوكير،غيرهش!لمأيلعبادةالباتوالحظروحد،اللّهوعبادة،المطلقالتوحيد

.)2(والنواهيالأوامر

؟الألوالتلقيموسىتركهمأنبعدإسرائيلبنيمنحصلماذالكن

الير!بأنأقنعهمحينما،السلامعليهونهااللهنجيأوامرعصوالقد

العظيمة،المعصيةهذهمنيمنعهمأنهارونوحاول،اللهدونمنالعجليعبدوا

عليهاأقدمالتىالرذيلةهذهعنتعالىيقول،السامريوأطاعواعنهاعرضواولكنهم

الَضخُوَارُلُّهُرجَسَدًاعِخلَاَحُلِيِّهِؤمِنبَغدِهِءمِنمُويىقَؤمُوَاتخذَ)موسىقوم

)3(.!ظبمِىوَ!انُوأآتَخَذُوهُسَبِيلاًيَتهدجِمتموَلَايُكِمُهُتملَاانهُويَرَؤأ

غاضباَ،إليهمفعادالعجلبعبادةالسامريفتنهبمقدقومهأنموسىالثهوأعلم

وَلَما)تعالىيقولذلك،علىي!لإ-مه"!نلىلته،معهمِقصرقدهارونأخاهانوظن

اعضاعَجقتُؤبَغدِئمِنخلَقتُحوقبِئسَمَاقَالَاشِفَاغَضننقَؤمِهِ-لَنِاٍرَجَعَ!مُوليَى

--+صص،ى--
اشتَضعَفوقالقؤمَاٍنامابنَقالَإِلَيهِتجَزهُراخَيهِبِرَاسِوَاضذالألوَاحَوَالتىرَيِكُتم

)4(.!اَلنهلِمِينَاَتقَؤسِمَعَتخعَقِىوَلَاالأَغدَآءَتُشمِت!لىَفَلَايَقتُلُونَىوَكَادُوأ

.142:عراف،1)1(

:72.دروزةعزةمحمد/تاريخهممن)سرائيلبنيتاريخ()2

.155:الأعراف)3(

)4(l!015لأعرا:.
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الاولالباب

بقتلالانقبللنالعجل!مسعابد-يتوبةأن،موسىLAاللهأوحىثم

هص-"---

لِقؤمِهِءمُويمَىقالَوَاذ)تعالىيقولتو!،اللهتقبلبهأمروامانفذوا!يقسهمثًنجلما

انفُسَكُتمفَاَقتُلُؤأبَارِ!كُتمإِلَنفَوبُؤأالعِخلَبِآتِّخَاذِكُمُانفُسَ!مظَلَقتُتمإِلبهُتميقؤسِ

)1(.!الرحِيصُاَلتوابُهُوَإِنةُرفَتَابَلاعَلَيكُتمحبَارِككُتمعِندَثَكُتمخَيرذَالِكُتم

ولكنهمربه،لميقاتذهبعندماليرافقوهرجلاسبعينقومهمنموسىاختارثمد-

لولاالنّهكضبعليهميحلانوكاد،الرجفةفأخذتهم!اللّهيرواأنطلبوا

ثِمِيقتنَارَجُلَاَسَتعِ!نقَؤمَهُومُوسَىوَاَختَارَ)تعالىيقول،بربهموسىاستغاثة

فَعَلَبِمَااتهلِكنَاوَإِيىَقَبْلُمِّناقلكتَهُوشِئتَلَؤرَثقَالَاخَذَكلعُ!اَلرتجفَةُفَلَمآ

وَل!يُّنَاانتَقَشَآءُمَنوَتَهدِكلىتَشَآءُمَنبِهَاتُضِلُّفِتمتُكَإِلَآهىَإِنئااَلشُفَهَآءُ

وَاِ!):البقرةسورةفيتعالىويقول!)2(.اتغفرِينَخَيزُوَانتَوَاَزخَمنَالَنَافَاغفِز

وَانتُؤاَلضعقَةُفَا"خَذَتكُمُجَقرَةًاَدلَّهَنَرَىحَتىلَكَنُؤمِنَلَنيَمُوسَىققتُؤ

!)ر(.تَنصونَ

!المنعليهموأنزللألعيُ،باأظلهموعلاجلأنهعنهمدلّه!إد-لةوكانت

كُلُوأوَآلشلوَىاَلْمَنعَلَيكُمُوَانزَتنَااتغَمَامَعَلَيىٌوَظَللنَا)تعالىيقولوالس!ؤ

!)4(.يَ!لمُونَانفُسَهُتمكَالُوأوَلبِهنظَلَمُونَاوَمَارَزَقتكُتممَاطَئبتمِن

c;وال!العصيانفياستمرواانهمالا،عنهمالإلهيالعفوورغمهـ- oLوصلفقد

منوأنقذهما،حمرالبحرعبرواأنبعدالآ!رالساحلِالىالسلامعليهموسىبهم

موسىفأمرهم،عربة"هـا-ديكنطقةالآنتسمىمنطقةفيفكانوا،وجندهفرعون

واخثار،الكنعانيونيسكنهاالتىالمقدسةالأرضلدخولسشعدوابأنالسلامعليه
لأ!

سكانها،وأحوالأحوالهافيعرفواالأرضتلكليدخلوانقيباعشراثنىمنهم

:54.البقرة(1)

.155:لأعرافا()2

.55:البقرة3()

57.:البقرة)4(
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ليهوديةا

سكانهاأنالاوعسلأ،لبنأتدرالأرضإن:لأسباطهمقالواهؤلاءعادوعندما

نبيهملأ-وريشراهمطاعةموسىقوممنطلبواف!نهمامنهمرجلينالا،الجبارينمن

هذبرالنصيَهة،رفضواكعادتهماسرائيلبنيولكندته،النيةاخلصوااتابالنصر

؟تِتطيماللهعذبهمأنالستيجةفكانت

اللَّهُكَتَبَائَتىسَةَاَتمُقَذالأَزضَاًدخُلُوأيقؤمِص:)القصةهذهعنتعالىيقول

!،جَ!ارِينَقَؤمًالمحيهَاإِنيَمُويمَىقَالُوأيينم،خَسِرينَفَتَنقَلِبُوأاذبَارِكُؤعَلَىتَزتَذُوأوَلَالَكُتم

رَجُلَانقَالَحتيدَاخَلُوتَفَإِنامِنهَاتخرُجُوأفَإِنمِنهَاتخَرُجُوأحَتىنذخُلَهَالَنوَانا

فَإِلبهُتمَسدَخَلتُمُوهُفَإِذَااتبَالبَعَلَتهمُآدخُلُوأعَلَتهمَااللَّهُانعَمَتخًافُوتَالَّذِينَمِنَ

ماابَدًانذخُلهَاَلَنإِنايَمُوسَىقَالُوأ6يمقُؤمِنِينَكُنخُوإِنفَتَوَ!طُؤأاللَّهِوَعلَىغببُونَ

)1(.!قعِدُوتَههنَاإنًافَقَتلَآوَرَتُكَاذتَفَاَذهَمتفِيهَادَامُوأ

فيالاسثقرارعلىقادرينكيىكانواانهمعيُث!عليهماللهعدابفوقع

بينما!سيناء،وصحراءالنقبصحراءفيفتاهواايا!،أويوملأكث!نمكانأي

فكانوا،اديب!ىموالآنتسيمىمنه!،قريبةجبليةمنطقةفيالسلامعليهموسى

سنة.استمر،ربعينالذيالتيهبسببيرحلونثمإليهيأتون

الا،وعصيانهمكفرهمبسبباسرائيللبنيعذابأكانالتيهأنمنالركموعلى

الصحراءفيعاشواإسرائيلبنيمنجديدجيلظهورفيسببأالمقابلفيكانانه

7الذلاعتادواالذينأبائهمبعكسبها،العيشوشظفقسوتهاعلىفاعتادوا

لح.يوشمعي!بقيادةالمقدسةالأرضدخولاستطاعواالجيلوبهذا،والعبودية

ل!قب!أستخلَفقصسىالسلاعليهموسىأن،المقامهذافييذكروممالم-.
،ماأخأص!بقبلهتوفيوكذلك،الممدشةالأرض

وقصة،الكهفسورةفيذكروالذيإيي،حجرهفيرباهالذيكلامه

أرسلنبيأيوشعكامد!وقد،السلامعليهبالخضرلقاءهقبلالسلامعليهلموسىرنقته

مثمذنح!.زضا3!اقادالذيوهواسرائيللبني

.21-26:ةئدلماا)1(
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اذولاالباب

انخ!،!ي!الس!معليهماوهارونموسى)تهمتاالتوراةكتبةأنوالغريب

الجبلفيمتقائلأةموسىالرب"كلم:التوراةفيجاءفقد!ى،الربفعاقبهما

ف!نك...تقدسانيلمإذ...خنتمانيلأنكما...هورجبلفيأخوكهارونماتكما

لبنياعطيتهاأناالتيا،رضالىهناكالىتدخللاولكنكقبالتهامنالأرضتنظر

واماالأردنفذاتعبرلا(.00000092هناكإلىهويدخلنونبنيشوع")1(.إسرائيل

3(.يعبزهويشوع

نوِن:بنيوئععهدفيتاريخهم-3

وأن،المقدسةالأرضالىالأردننهراسرائيلبنيقصةالتوراةكتبةروىوقد

مدينةعلىزحفثم!مدهييدخلوهاأنوقومهيوشعاستطاعمدينةأول

قتلواالمدينتينهاتيندخلواأنبعداسرائيلبنيوان،والقدسنابلسبينوهي!!

فتلهم)4(.منتسلملمالحيواناتأنوحتىسكانهامعظم

ملوكمن!ل!علىقضى!بقيادةإسرائيلبنيأنالتوراةوتقول

المدنكلفيوالأطفالوالنساءالرجاليقتلونكانواإسرائيلبنيانوكيف5(.كنعات

اليرب)6(بأمربأيديهمؤفعتالتي

وبقيةأريحاالىدخولهمطربقةعنالنفاصيلمن!الكثيرسفرحكىوفد

أرسلفأنأريحا،الىدخولهمطريقةعنالتوراةحكتماوخلاصة،المدن

منالكثيرمنهافعلمااحاصب(،)اسمها)بغي!بيتفيفنزلاالمدينةضا!إإلى

وقد!يوثمعالنهير.بعبوروأمرفتشجعمنها،علماكايوْواعلمافعاداالَأسر!

الذهبباستثناء-اللهلرجهمدمرةمبادةأيفيهاث!لل!!-وماالمدينةتكونأن

48:32-52.الحثنية:سفر)1(

)2(الثشية:38:ا.

التثنبة:28:3.)3(

:32.طنطاويسيدمحمد/د.والسنةالقرآنفياسرائيلبنواانظر)4(

:394سوسةأحمدد./التاريخفيواليهودالمرب)5(

:32.طنطاويمحمدد./والسنةالقرأنفي)سرائيل)6(بنوا
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ليهوديةا

لأنومالها،واهلهاالبغيوكذلكلرب،ا!نةيدوالحد1والنحاسوالفضة

قتلواوصلوهافلما،غنيمةمنهاشرلماخذومنعلها،وحلفابالنجاةوعداهاالجاسوسين

والحمير،والغنم.احتى،وشيوخواطفالونساءرجالمنفيهامنجميع

الربلدىقائلألم!ذلكعا!لعدثم........يوشعأمركماوأحرتوها

المدينة.هذهويبنيينهضالذيالرجل

يزعم)العيم(،مدينةعلىالأولالهجومفيإسرائيلببنيالهزكلةلحقتوعندما

وخاطب،وجههعلىوسقطثيابهومزقرأسهعلىالترابحثايوشعأنالتوراةكتبة

تعبيرأ،الأردنالشعبهذاعبرتلماذاالر!بمسيدياه7:قاسيةنابيةبكلماتالرب

)1(.الأردنعبىفيوسكناارتضيناليتناليبيدونا،الآمورفييدإلىتدفعنالكي

انسانيةعاطفةأيةمنمجردة،فلسطينوقرىمدنفيحركاتهمكانتوهكذا

)2(.سابقعداءاواستفزازأيدونوالعدوانالظلممنيكرنماوأسوأأقسىوعلى

الذيفالفلسطينيون،فلسطينأرجاءجميعدخوليستطيعوالماليهيردولكن

نواSففدغرباَ،تقدمهمصدواويافاغزةبينالساحليةمدنهمفيمتحصنينكانوا

تلكفيمحاربتهمعلىيجرؤلملذلكمعد!عالحربيهفيإسرائيلبنيعلىمتفوقين

.()3لفلسطينالشماليةالمدنوبقيةكأزَريثيَفَيمَوالمناطقالمدن

أياتفيالكريمالقرأناليهاأشارفلسطينأرض)سرائيلبنيدخولوقصة

رَغَدًاشِتغحَيثُمِ!نهَافَلُوأاَتقَ!يَةَهَذِهِادخُلُوأقُلنَاوَإِذ)تعالىلْولهمنها،كثيرة

آلمُخسِنِينَ!وَسَنَزِيدُخَطيبهُتمحلَكُؤنغفِزحِطَةوَقُولُوأسُخدًااتبَابَوَآدخُلُوأ

شِئتُؤوَقُولُواحَيثُمِنهَاوَ!لُوأاَتقَزيَةَهَذِهِاَشكُنُوألَهُمُقِيلَوَإِذ)تعالى.وقوله)4

فَبَدلَ!آلمُخسِنِىسَتَرِيدُخَطِئت!تمحلَكُتمنغفِزسُجدًااتبَابَوَآدخُلُوأحِالة

اَلشمَآءِئِفَرِتجزًاعَلَيهِتمفَأَزسَفنَالَهُؤقِيلَآلَّذِكل!غَتزقَؤلاًمِنهتمظَلَمُوأاتَذِجمفَ

.:112دروزة/اسراثيلبنيتاريخ)2(

:394.سوسةأحمدد.التاربخ/فيواليهودالعرب)ر(

.;:95:58البقر)4(
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افىولالباب

!))(.يَ!لمُوتَ!انُوأبِمَااَلشمَآءِئِفَ

)يوشع(نبيهطريقعنأمرهمفقد،اللهاوامرخالفواإسرائيلبنيانيعنيوهذا

عليهمانعمماعلىتعالىدتهوالشكرالتواضعدليلسجدأ،الأرضهذهيدخلواأن

عدوهمطريقعنوعذابأالسماء،منعذاباَعليهماللّهأنزللذلكوالنصر،الفتحمن

)عهدبسميعندهمجديدعهدالىأدىمما،أموالهموسلبوااسرائيلبنيقتلواالذين

(.القضاة

سطأ!ئلا:القضاةعهدفيتاريخهم4-

الىالأسباطتفرقتيوشعوبوفاة.مق(1157)سنةحدودفييوشعتوفي

وأتزعمواالذينالكوادالزعماا6ت!لأنعرفمتنِافرة،متناحرةعات.

)2(.)قضاة(يوشعسموابعداسرائيلَبنيفادوا

فيهاضعفمضطصبة،قلقةفزةوهي!،هذهعنالمضاةسفرويتحدث

اللّهعبادةعنإس!إئيلبنواارتدالفترةهذهوفينية،الكنعاٍالقواتوغزتهما!ع،

لدً
المعابدلهاوشيدواوعشتارون،البعلمثل،الأوثانفيهاوعبدواالأقلعلىمراتسبع

القرابين.لهاوقدموا

موتعقبكانتاسرائيلبنيانحرافاتأنالسفرإصحاحاتمنوالمستفاد

عليهمأخذهالذيالعهدناسينقليلتلبثدونالقضاةعهدحقبةفييوشعودخولهم

اللهبزواجرمبالانهموعدم،الوثنيينوئقاليدبعقائدتأثرهمسرعةذلكعلىويدلبوشع،

اللهدينعنالمجرفوا!يث)3(،المتكررةالمشددةووصاياهمالأنبياءونقريعاتونذره

مرعلىالمميزطابعهموظل،السلامعليهموسىعهدفيفعلوهماوهذا،عجيبةبسرعة

.القرون

161:162:الأعر()1 jl.

:122.دروزةعزةمحمد/اسرائيلبنيتاريخ)2(

123.:دروزةعزةمحمد/اسرائيلبنىتاريخ)3(
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لوثنية،الكنعآ!ان!ن!امنالكثيرالعهدهذافياليهويةالىسرتوقد

العذارىكانتحيثالمقدِس،الفحشوامتهان،للالهةقرابينالأبناءتفديم:مثل

ومريديه،الالهذلكزوارمعالبغاءكمارسةوذلكللالهة،بلوغهنحالأنفسهنينذرن

ونصبوا،الخصوبةعيدمثل،الوثنيةبالأعيادوالاحنفالتموز،الإلهعلىالبكاءوعاد

)يهوه(،الواحدالإلهعبادةعنبالكليةارندمناليهودمنبل،الخصبلآلهةتماثيل

والنوحيد،الوثنيةبينعقيدتهفيجمعمنومنهمجمعأوالإلهعشزوتعبادةإلىوصار

)1(.للخصب!!الهاَوالاله،لإسرائيلالحارس،القومي)!!الإلهفعبد

بالفناء،مهدديناصبحوايوشعموتبعداليهودانالمصاةسفرمنوششدل
-

أنالتوراةوتعزفعليها،استولواالنيالمدنبعضيخلوااناضطرواوقد

فيحكمهمتحتالإسرائيلييناخضاعمنتمكنوابحيثالقوةمنأصبحواالكنعانيين

)2(.القضاةعهدخلالمتواصلةفترات

اةوضح!ألأشتأهذ!وفي فياشزكوفد،ءوسمحش!له

العناصر!فيهاشتركتكماا!ثالداالعناصرالأساسهذاوضع

القضاةعهدخلالثتغيرحباتهمبداتهذاوعلى،معهمالبهودحملهاالتيوالنأثيرات

الىالخيامحياةومنالاستقرار،حياةالىالبدوحياةمنينتقلونرويدأ،تأوارويدأ

-)3(.كا-الذيالرعيبحاالزراعةيعرفونبدأواكما،القرى

وهذا،لجم!لهه!الأاوصموئيلسفرالنضهوسفريليالذيوالسفر

يحويكانالذيالعهدتابوتعفى-أبمتيلاء!لكنعانييئال!بهب!اصحاحهفييذكرالسفر

الغضبدليلالاستيلاءهذاوكان،السلامعليهموسىأثاروبعضالألواحبقية

صفوفهممفدمةفيالتابوتهذايضعوناليهودكانفقد،إسرائيلبيئعلىالرباني

به.نبركألعدوهمفتالهمأثناء

الحميد:35:34.عبدعرفاند./ناريخيعرضاليهودية)1(

.:494سوصةاحمدد.الريخ/يْواليهودالعرب()2

.72،73:شلياحمدد.البهردبة/()3
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"

تسعةالكنعانيينعندبقيالتابوتانوالسادسالخامسالإصحاحانويقول

لهمنجيالىجاؤواوهزائموضياعفسادمن)سرائيلبنوإليهألماوبسببأِسهر-!ا(.

لهمفاختار،أعدائهمرايتهتحتويقاتلونحولهيلتفونيختار!ملكأأنمنهوطلبوا

عندهمسمياليهوديالتاريخفيجديدعهديبداوبذلك،عليهمملكاَ)طو-تم

ول(.ا؟الملووأ)عهدباسم

لم1!ح!ثا؟اءْم.ء6\6؟!أصكل"هـجَص!1:!رهغِالملفالأولعهدفيثاريحهم5-

سمتهى!كما)صكافينجمَا(اوملكأ()طالورتباختياربداالذيالعهدِوهو

لهميعينأنة-ْ!موئيَك؟ْمنالبهودطلبكبفالتوراةوتصف،التوراة

"المنشود)2(.الملكلهمفعين،الكنعانيةبالممالكأسوةملكأ

-ا

بلكاَ،لفياؤ!لورضواصموئيللأمرأذعنواوتردد،وجدالوريبشكوبعد

يهوهلأَلمحب!آقرالثامالرضوخعليهفكانالدستور)بميشبهكاصلاحيتهحددتأنبعد

)4(.الدينورجالالكهنةأيديعلىالمنقولة

منأطولفكان،ْالبطولةبالقوةقومهفيعرفت،قدأض!أو)وكان

اخنارهالذيارايتم:الشعبلجميعصموئيلفقالفوق،فماكتفهمنالشعبكل،قومه

أ5(.الملكليحىوئالوا:،الشعبكلفهتف،الشعبجميعفيمثلهليسانه،الرب

البقرةسورةفيأياتعدةفيطالوتاختيارتصةالىالكريمالقرأنأشاروقد

نعالى:يقول،اللهبأمرفبولهموعدم،للجدالوحبهم،المنحرفةاليهودنفسيةعلىتدل

مَلِ!النَااَتعَثلهمُلِنَئٍقَالُوأإِذمُوسَىبَغدِمِنإِشرَءِيلَبَنئمِناتمَ!إِلَىتَرَالَتم)

وَمَاقَالُوأتُمتلُوأالااَتقِتَالُعَلَيىٌ!تِبَإِنعَسَيتُؤهَلقَالَاَللَّهِسَبِيلِفِىنُّقتل

:134دروزةعزةمحمدامرائيل/ناربخ()1

.:894سوسةأحمد/د.التاريخفيواليهودالعرب()2

.36الحمبد:عبدعرفاند.البهودية/()3

994.:دوسةأحمدد.واليهود/العرب()4

24c25.:01:الأولصموئيلسفر)5(
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اليهودية

عه4

اَتقِتَالُعَليَهِمُكُتِبَفَلَماوَاتنَاَبِنَادِيَرِنَامِناخرِتجنَاوَقَذآللَّهِسَبِيلفِىنُقتلَالَألَنَآ

بَعَثَقَذاَللَّهَإِننَبِيهُزلَهُضوَقَالَ!بِالنهلِمِىعَلِيووَآللَّهُمَنهُؤقَلِيلَاَإِلَأتَوَثؤأ

وَلَت!يُؤتمِنهُبِاَلمُقكِاحَقوَنَخنُعَلَي!نَاالمُقكُلَهُيَكُونُاققَالُؤأمَلِ!حطَالُوتَلَ!تم

وَاَلئَهُوَاَتحشصِاَثعِقصِفِىبَشطَةًوَزَادَهُوعَلَي!تماضطَفَنهُاَللَّهَإِنقَالَآتمَالِحئِفَسَعَةً

نامُق!هِءءَايَةَإِننَبِيُّهُثملَهُؤوَقَالَلا-عَلِيصوَسِ!وَاَلئَهُيَشَآءُحمَفمُق!هُويُؤف

هَرونَوَءَالُمُوسَىءَالُتَرَكَمِّضَاوَلَقِيةرًبِ!تمفِنسَ!ينَةفِيهِاَلتابُوتُيَا؟تِيَىٌ

))(.!ْمُّؤمِنِىكُنتُصإِنلَّ!تملَأَيَةًذَالِكَفِىإِناَتمَببكَةتَخمِلُهُ

شرقعلىطروئهممنمئثي!سنةنحوبعدملكإسرائيلبنيرأسعلىتاموهكذا

دور)2(.إلىدورمنبذلكحالتهمفانتقلت،مضطربةحياةوقضائهموغربةالأردن

علىيتغلبأنواستطاع،اسرائيلبنيملوكمنملكأولقؤتوصار

علىينتصرأنيستطعلمولكنه،كبيرةبشجاعةفيهاوقابردهمك،معاعدةفيالكنعانيين

بسميه!عنكماو)جالوت(التوراةتسمبهرجل!كماوهوالكنعانيينتادةأحد

منفخرجالجبار،بقنل-هذاممنابنتهسيزوجالملكالجندبمنفيمنادفنادى،الكريم

ممابالمقلاعوضربهجالوتأمامراجلأوففاوردظ)اسمهالسنصغبرفتىَالجندبين

اسرائيل.بنيلجيشصىأأصبحوبذلك،صرعهالىادى

شاؤولحقدذلكفأثارواذهانهم،الناسأعين!كلأداودأخذالحينذلكومن!

أخذثمومن-،التوراةكتبةمزاعمحسب-ا!يزاحمهلئلاقتلهعزمحتى،عليه

الفلسطينيينالىداودولجأطويلأ،أمدأالقتللثمباكلهوينصبشديدةمطاردةيطارده

ء-

إسرائيلبنيفهاجمواالخلافهذافرصةالفلسطينيونوانتهز،شاؤولمنهربامرتى

)ر(.المعاركهذهاحدىفيشا!لوسقط،العظيمةالهزائمبهمواوقعوا

246-248.;:)1(البقر

.137:دروزةعزةمحمد/اسرائيلبنيتاريخ()2

.74:شلياحمدد./اليهودية)3(
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ا!ولالباب

ص

فيفأخفقالحكمأعباءلتحملكفؤأيكنلمولشاأن،التوراةاسفاروتزعم

معهممعاركهنبأخدالثلاابناءهقتلالىادىمماالفلسطشنن،نفوذمنتومهإنقاذ

)1(.جسمهوعلقراراسها،عداءفقطعذلكبشب!خطيرأ،جرحأهووجرح

بنيهزكلةمنكانكافأخبرهمنفاهفيداوردإلىجاءشخصاَأنالنوراةوتذكر

وأتىرجالهمعفصعد)حرون(الىبالصعودالربفأمره،شاؤولوموتإسرائيل
ء-

بقيةاختارتبينماسبطهم،علىملكافمسحوهلحمبيتيهوذامنرجالاليه

دخلحتى،الملكينببنأهليةحربإلىذلكوأدى،"ؤول.ْالأسباط

علىواستولىأورشليمالىحبرونمنداودصعدوحيمئذداود،بيعةفيالأسباطجميع

وبنىلهمن!عاصمةواتخذ"2(.امدينةوسماهفيهصهيو،وأقامحمثؤ4

بهاوأعد،التابوتلهاونقل)3(،)يهوه(ل!لهمعبدافيهاواتاما!ي،قصرهفيها

.التوراةنزعمكما)4(،المقدسالهيكلعليهاليشيدفسيحةمنبسطةمساحة

ذكرتصموئيلسفرفيالسابعالإصحاحعلىالسابفةالإصحاحاتانومع

أنهيذكر!الاصحاحانالا،كلمهالربوانالربكلمداودأنمرهِمنأكثر

الربوأنلل!ب،بيتبناءفيلبستشيرهالبهجاءداودوأنن()نااسمهنجيهناككان

لييبنيالذيهواحشائكمنيخرجالذين!عملكإنلداوديقولبأنلناتاناوحى

بيتأِ)5(.

دماءوسفكفنلمننحنويالنوراةنسردهاكماالسلامعلبهداودوفصة

رؤساءبعضبتاريخاشبهيجعلهاممابعض،برقاببعضهايأخذواغتيالات

منكانكايباللمداودإنحتى)6(.مرسلنجىأومتمدنكلكمنها،المتوحشين

.36الحميد:عبدعرفاند./اليهودية)1(

.:146دروزةعزةمحمد)صرائبل/بنيتاريخ)2(

994.:سوسةاحمدد.واليهود/العرب)3(

75.:شليأحمدد./اليهودية)4(

147.:دروزةعزةعمد/اصرائيلبقتاريخ(5)

الحميد:37.عبدعرفاند./اليهودية)6(
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اليهودية

كما-وأذلهمضربهمنقدالبهم،لجأعندما،لملكنولبهفبللهالفلسطينييناستضافة

-)1(.التوراةتقول

تصفهفهيفهإ؟اثورذيلةينركلم-التوراةنزعمكما-الس!معليهوداود

يدعيإنسانبهايتصفانيمكنلاوالذيالخلقيالفسادمنِصورةابشعفي

.-النّه؟انبياءمنبنىفكيف،الصلاح

(ص)ث!س!اًقائدهزوجةمعالتوراةأوردتهاالتيالسلامعليهداودفقصة

عليهداودفيهابصورواأنالتوراةكئبةارادالذيالخلقيالارنكاسمقدارعلتدل

وكانتتستحمعاريةوهيبيتهسطحمنالقائدهذازوجةداودفقد.السلام

وضاجعها؟!وأحضرهااليهافأرسلأوريا،امرأةانهافقبلعنهافسألجدأجميلة

ليرسلقائدهإلىفأرسلبذلكداودفاخبرتبالحملشعرتأنتلبثولم

يضاجعيجعلهأنقاصدأ،عمونبنيعلىالجيش!لزاحفعدادفيكانالذيزوجها

الجبهةالىاعادهوحي!ذمضاجعتها،عنامتنَعأورياولكنَحميها،يسترحتىزوجته

امرأةوسمعتفقمل،!ففعلحنىشدبدقتالجهةالىبتقد!كلهللقاثدوكتب

مأهيالزوجةوهذه،زوجةببتهإلىداودضمهاثمأيامأعليهفناحتالخبراوريا

بهحلتالذيالولدأماالشرعيهج!داودزوجةكدتأنبعدبهحبلتالذيسليمان

)2(.الفاحشعملهمناستاء،نهداودمنانتقاَمأواماتهاللّهضربهفقدمنهسفاحأ

داودابناءاحد()اثنىعشقحينما،داوحقفيأخرىبشعةتصةالتوراةوفي

أبغضهاثموضاجعه!قهرأ،عليهاواحتال)تامإرا(اسمهاأخرىأممنلهأختأ

!كلنعنيلاف!نهالملكوكلم،تذلنيلالأخيهإ:قالت)تامارا(انالعجيبومنوطردها.

حرمتالشريعةانمع،اختهيتزوجانيستطيعكانالأخأنهذايفيدحيثمنك،

البنتإن:قالتالتوراةإن:قالتالتوراةإنبل.إطلاقأ......أخيهاعلىالأخت

قبلاَ!؟ليفعلتهمماأعظمهوالشرهذاإنلي؟لطردكسببمنهللأخيها:قالت

;:147.دروزعزةمحمد/)سرائيلناريخ)1(

:914.:015دروزةعمد/اسرائيلبنيتاريخ()2
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الاولالباب

له؟!كخليلةعندهأبقاهاكانلوأخوهافعلهمااستساغتالبنتهذهانيفيدحيث

.)1(يحبهكانلأنهمعهشيئاَيفعللمولكنهفاغتاظبذلكداودوسمعيقبللمولكنه

وسنة)0101(سنةبينسنة()-4قرابةالسلامعليهحكذاوداستمروتد

)2(.المقدسبيتفيوالباقيحيرون،فيسنينسبعمنهاق.م،)719(

نأويزعمونالمدب،الذهيد!صرهميعتروناليهودف!نذلكومع

الغربفيالساحليةفينيقيةبلادمنفامتدتعهدهفيالقصوىحدودهاوصلتدولته

فيالعقبةخليجرأسإلىالث!مالفيالعاصينهرومنفي-البثمرِق،العربيةالصحراءإلى

3(."-اسرلدولةشتعا2ا!َهناومن،الجنوب

بقتل-التوراةتزعمكما-حكمهبدأوقدأد4،بعدداودبنسبيمانوجاء

-التوراةتزعمكما-و)4(.أبيهجيش)يفا!حمملأقا"ئدوتتلنيا(،)1ا!كبرأخيه

يستقرحتىوذلكداود(،يبنيهآنقبلمنالربرفضالذيا!م!بنىالذيهو

العهد.نابوتفيه

إسرائيل،بنيالىكذلكاللهارسلهفقد،.-هنبيأكانالسلامعليهوسليمان

مصرفيالخارجيالنفوذواتساعوالاميتقرارءبالمحىعهدهواتصفكعجزات،وايده

!-حمىوكيرهما.واليمن

،الأولالملوكسفرمنعديدةاصحاحاتتقصهاالسلامعليهسليمانومسيرة

ففافتونهما!يب!،هـرو!كمةاللهو7تى،الئانيالأبامأخبارسفرومن

ممعا!هوشاع،الناسجميعمنأحكموكانمصر،وحكمةالمث!قأهلجميعحكمته

ه،وخمسألفاَ،أناشيدهوكانت!ئمم،-س"وقالصثة،وجهكلفيالأممجميعبين

وتكلم-،الحائطفيتخرجالتيالزوفيإلىلبنانعلىالأرزمنالشجرفيوتكلم،أنشودة

015.:دروزةعزةمحمد/اسرائيلبنيتاريخ)1(

94.فى:سوسةأحمدد.واليهود/العرب()2

الحميد:37.عبدعرفاند.اليهردية/)3(

.78:شلىاحمدد./اليهودية)4(
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جميعفيحكمتهلسماعالشعوبجميعاليهيرحلوكان،والسمكوالطيرالبهائمفي

)1(.الأرضملوك

صنعمنفهوسلبمانعظمةلأوجمثلأالتور%نعدهالذيسليمانهبكلاما

تسميةوحتى-،التوراةتصفهكما-ا!ف!المعابدنمطعلىبنىوقدلم!،

دية)2(.1ْ)هيكال(كلمةمنمأخوذةالهيكل

واتمه،ملكهمنابعتم!سمه-افيببنا--الهيكلبدأسليمانأنالتوراةذكرتوفد

بكثيرممزوجأللهيكلوصفاالتوراةاحتوتوقد.ملكهمنالحادية"عشرةالسنةفي

والشيوخالآباءعظمآءجمعفقد،الهيكللتدشينووصفوالمبالغَة،الخيالمن

الىأدخلوهحتىالتابوتحملواالكهنةوانالعهد،تابوتبنقلللاحنفالوالرؤساء

القىحينئذسليمانوأن،الربثجصيبيتملأخرجواوعندما،المحرابفيمكانه

نامنهوطلب،وبيتهأبيهوعلىعليهنعمهعلىوشكرهالربفيهتدسخطابا

عدو،غزوأوقحطاوضائقةفيالبيتهذافييدعونهحينماإسرائيللبنييستجب

وحفظللرببالاخلاصراسرائيلبنيووصى،فيهاستغفروهإذاذنوبهملهميغفروأن

)3(.وصاياه

لم-لهالتوراةوصفحسب-سليمانبناهالذيالهيكلبأنالقوللمحكننااذن

نجييفعلهان!كلكنلاوهذا،الفينيقيةالوثنيةبالمعابدفحبدأِهـء!ماشبيهاَسوىيكن

عليهفسليمان،وحدهاللهلعبادةالأوثانعبادةمنواخراجهمالعبادلهدايةاللّهأرسله

لهذاالتوراةكتبةصورهاالتيبالصورةوليساللَه،لعبادةفهودته،بيتأبنىإذاالسلام

بهم.اختلطواالذبنالوك!ببنمعابدعنوصفةأخذواانهمببدووالذيالبناء،

لمالبناءهذاأنبوضوحيدلالتوراةأوردتهالذيالسلامعليهسليمانوخطاب

سبحانه.لهوالدعاءاللّهلعبادةالأيبنى

.162:دروزةعزةعمد/اسرائيلبنيتاريخ()1

.105:سوسةأحمدد./الناريخفيواليهودالعرب()2

.163-166:دروزةعزةمحمد/اسرائيلبنيتاريخ()3
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افىولالباب

ن)وهذااليهلَ،وجودعلىماديدليلايجادفيالآنالىفشلوااليهودف!نلذا

الايكنلمالتوراةصورتهاالتيبالصورةالهيكلأنعلىيدلف!نماشيء،علىدذ

.والأسطورةالخرافةعلىقائمالتوراةكتبةتخيلهخيالاَ

ف!نهم،وثنيلمعبدبناءهفيالسلامعليهسليمانصورةشوهواكماالتوراةوكتبة

كريبةئساءواحبباستقامتهيحتفظلمسليمانأنالأَولالملوكسفرفيأيضأادعوا

فيغريبةألهةاتباعإلىوأملنهقلبهوأزغن،سليمانبهنفتعلق،فرعونابنهمعكثيرة

،الغريباتنسائهلجميعالأصنامفصنعللرَب،مخلصاَقلبهفليمدكنشيخوخته

عنكالملكفسأشقورسوميعهديتحفظلمأنككا:لهوقال،عليهالربفغضب

يدمنبلأبيكداوداجلمنايامكفيذلكافعللاولكنني،عبيدكالىوأدفعه

،عبديداودأجلمنواحدأسبطاَلابنكاعطيولكننيكله،الملكأشقولا،ابنك

اخزثها)1(.التيمدينتيوأورشليم

نيييدوسفرا-مثالسفرالسلامعليهسلي!نإلىتنسبالتوراةف!نذلكومع

مقدارعلىيدلوه!ا،الحكيمةوالأمثالوالوصايابالمواعظمليئانوهماالأناشس!د،

.التوراةبينالتناقض

جديدعهدوبدألليهود،الذهيالعهدانتهى،السلامعليهسليمانوفاةوبعد

ا!ىالثاني.بعهدياليهيبالتارل!يسمى

الثاض!:-الملوكعهد6-

"اليهود،دولةعلىملكأنفسهسليمانابن)ر!فأعلنسليمانوبوفاة

لأخذالمح!الحبماص!رحبعاماتجهثم،ذلكعلىأورشلي!فيوبنيامينيهوذاسبطاوبايعه

افي(،في!فا!ي!إييرائيلبنيشيوخحولهفاجتمع،ا!سباطباقيمنالبيعة

ومنالقاسيةأُبَيكعبوديةمنفخففأنتوأمانيرنا،قسىأباكان+:لرحبعاموقالوا

ذلك!بقبولرحبعامالشيوخالمستشارونونصحعلينا)2(،جعلهالذيالثقيلنيره

a.916:وز>>عزةمحمد)سرائيل/بنيتاريخ)1(

.:4:12الأولالملوك()2
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ليهوديةا

ءص

رأيعلىرحععامونزل!كجميحذروها،حداثمنزملاؤهولكنالرجاء،

ولذلك!سيؤدبهموهوبالبببياأدبهمأباهان:للقوموأعلن،الأحداث

ملكأ،،)يربعام(العشرةالأسباطوبايع،يبايعوهانالشمالفيالأسباطشيوخرفض

آورشليم،وعاصمتهآ(اسمها!يِ!نودمةلمالىتملكتينالمملبهةِانقسمتوهكذا

1(.شكيئم(لمعاصمتها))موولاسمهاوشمالية

مماوجودهاطيلةواستمرت،البدايةمنذالمملكتينببنسجالاَالحربوكانت

دونمنالأصنامعبادةالىثانية%ليهودرالمملكةانقسامصحبوقداضعفهما)2(،

منمجموعةفرضالىعمد!مفقد،الانفصاللمعنىوترسيخأوتأكيدأالثه،

منعبينها:ومنالجاورةالمملكةعنوسياشبأدينيأالكاملالفصِللقيمالتشريعات

الأعياد،بعضمراسممنالكئيروتفييرذهبينن،عجلينوعبادةورشليم،الىالحج

ونبذ)يهوه(الإلهعبادةإلىالداعينالأنبياءمنالكثيرظهرفقدالردةهذهوبسبب

الذي)الب!صع(الأنبياهؤلاءومن،القدسكيروقداسةالوثنيةوالطقوسالشرك

)و(.العبادةفييهوهوبينبينهاليهودهـوتسورعبادةعلىاعترض

يهوذا،دولةمنرفعةأوسعْوكانت،الأسباطاغلبيةثمثلا!!دولةوكانت

أكثر!دولةكانتحينفيالانقلا-"م!كثيئ!حمانتدولةولكن

اسرمنملوكإسرائيلمملكةعرشعلىتقلبهذااجلومنوهد!ءأ،استقرارأ

بهاالملكظلنقديهوذاأمامرة،منأكثرالانقلاباتمععاصمتهاوتغيرتمتع!ة،

يثى)4(.عاصمتهاوظلثسلصمانذريةمنمتصلةسلسلةمن

سريعةحملاتفيفاندفعوا،العراقفيالآ!رفيتجوةازدهارذلكصادفوقد

.م+ىمممعامالآشوريونهاجمس!هصألآشورزمنال!ثما-+و2ب!دفتحإلى

سمماليالىأهلهاوأجلواودمروهاالساصصةعاصمنهاصرواالشما!اليةاسرمملكة

.81،82:شليأحمدد.البهودبة/(1)

.5ه9:سوسةاحمدد.واليهود/العرب)2(

.الحميد:04ةعبدعرفاند.اليهودبة/()3

83.:شل!احمد.د:اليهودية()4
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الأولاالباب

بعضويقدر،الضياعالىمنهاتتألفكانتالتيالعشرالقبائلانتهتوبذلكالجراق،

!واليالعراقشمالإلىونقلوهمالآشوريوناجلاهمالذيناليهودعددالمؤرخين

ومن،اليهنقلواالذيالجديد،مستوطنهمفيعقائديأانصهرواماسرعانألفاَ،ثلاثين

فصارت،الشمالمملكةاننهتالآشوريةالضربةوبهذه،التاريخمنذكرهماخنفىثم

)1(.لأتاريخهمومحورالدينياليهودمركزيهوذامملكة

اء

!لاَ،هجماتإلىوثلثقرنبعدالأخرىهييهيذاتعرضتوقدص

،.مق)795(سنةأورشليمعاصمتهاحاصرواحيثالبابلمنن،لضرباتبعدهمومن

بن!وعين،بابلالىبالسلاسلمقيدأ)!نقلملكهاوأسروا

تهدفيعلىوالميثاقالعهدمنهوأخذ!د،علىحاكماَمهعي!تين()زر-لقما(

منداثارة،المصريينمنبنحربضلفيا()زأن(إ!العصيانعنالامتناعا!وضاع

نبوخذفجاءجديداجم!ينفأعلننبوخد-نصرمععهدهنقضالأنبياء

واخذالأمدقصيرحصاربعدفاستسلمتاورشيييموحاصرقويةحملةرأسعلىنصر

وهذابابلالىأسرىجندهمنوسبعةنملآفوموظفيهوزوجنهملكس!نصرنبوخذ

منوبتحريضقليلةبسنينذلكبعداورشليمثارتثم!ه!،الأسرهو

وبعداورشليم،تحاْقويةحملةوارسلشديداغضباَنصرنبوخذفغضبمصر

حاولولما.م،عيقسنةاورشليمسقطتالسنةونصفالسنةزهاءدامحصار

-r
عيناهفقئتثم،عينيهأمامأبناؤهفذبحنصر،نبوخذإلىواخذعليهقبض!الهربملكها

أما،بابلالىألفأ،خمتمونوعددهمالأسرىمعأخذحيث،بالسلاسلمقيدوهو

الأسرهووهذا،الهيكلوهدمتاماًخرابأخربتفقديهوذامملكةفيالمهمةالمدن

-)2(.اليهوديةتاريخفيعليهيصطلحكما-لهيكلالأوللمكيل!والتدميىالبابلي

اي!صر7-

مناليهوداقترفمااللهمنعفاباً!كأااسرائيلمملكتيانتهتوهكذا

منواضحتدوينسفر!وفي،والصالحينالأنبياءلمواعظيمممّلواولم،واَثامكفر

.41،42الحميد:عبدعرفاناليهودبة/د.)1(

.42،43:السابقالمصدر)2(
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اليهودية

مملكةطريقعلىساءتالتييهوذامملكةفيخاصةاليهودلأحوالالتوراةكتبة

يليماجاءأرشنطا(سفرمنعُشرالحاديالإصحاحففي،والآثامالكفرفياسرائيل

أورشليم،وسكانيهوذاالرجالفيفتنةوجدتقدالربليقالالأنبباء:لسانعلى

ألهةاتبعواأيضأفهملكلماتييسمعواأنابواالذينا،ولينأبائهمآثامإلىرجعواقد

لذلكاَباءهم،بهعاهدتالذيعهدييهوذاو+إسرائيلألونقضليعبدوها،أخرى

لهم.أسمعولاالمطفيصرخونمنهالتخلصيستطيعونلاشراعليهمأجلبأناها

كلاليكمالربارسلقد:نففرامنعشرالخاييسالإصحاحفيوجاء

عنواحدكلارجعواقلت،مسامعكمتميلواولمتسمعوافلممبكرأالأنبياءعبيده

تتبعواولالكم،الربأعطاهاالتيالأرضواسكنوا،أعمالكمشروعنالشريرطريقه

نصرونبوخذ،الشمالعشائرجميعواَخذأرسلأناهالذلكيسمعوا،فلماخرىألهة

الأممهذهوعلىسكانهاجميعوعلى،الأرضهذهعلىبهمو7تيعبديبابلملك

وأخربة.دهشاَواجعلهموابسلهمحولهامن

فترةفيوالبابلييناليهودبينجرىفقدبَلىحمثا!سردْ-احالعنأما

الفزة-هذهوخلال،عميقوفكريعنصريتمازجعا6ْقرابهْدامتالتيالشي

والمرشدين،الوعاظمنوكثيرالأنبياءبعضاسرائيلبنيفيظهر-الأسفارتقولكما

المواعظمنكثيرودانيال،وحزفيالوأستير،ونحميا،وعزرا،أرجميا،أسفاروفي

الفزة)1(.هذهفياسرائيللبنيالمرشدونيوجههاكانالتيوالزواجر

بعدوذلكاة،!االأسقرإل!ا:!طفيالكهنةبداالبابلعالس!وبعد

بسببالتوراةهذهكتبوالذي)عزرا(هؤلاءرأسعلىوكان،درونكمسةموسى

فيوأملهمهريتهميفقدهمممالبابلالاجتماعيةالحياةفيالبهودانصهارمنخوفه

فلسطبن.الىالعودة

والتيابات!مم!تهايصحالبابليالأسرفيوضعتالتي!ا!

الىبعضهمرجوعبعدابنائهمعلىوفرضوهاالقدسيةعليهاوأضفواوضعوها

ومضمون-،الثوراةتلقبهكما-السماءالهشريعةكاتبا()عزرعهدعلىفلسطين

.63:طنطاويمحمدد./اسرائيلبنو)1(
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الأولالباب

))(.السلامعليهموسىتوراةمضمونكيرالتوراةهذه

الكثيروالكهنةهوكتبهاالتيالتوراةفييزرعاناستطاععزراأنالواضحومن

المنتظرالمسيحانتظارومنهاالحاضر،وتتناالىاليهوديالفكرفيالباقيةالمفاهيممن

اعطاهالدالأبديالعهدكذلكومنهاالألد-هـايعا!كالهمسيعيدالذي

الىلعبدهمأنللياالأسرفيوهماسرائبللبنيالنوراة-نزعمكما-الرب

.)2(لهمأعطاهاالتيالأرضمنشعبهيشتتلاوأنأباءهم،عليهاخلقالتيالأرض

تدميرمنكانكانقضقدالتوراةذكرتهالذيالأبديالعهدهذاولكن

بقايامنفيهاكانمنوتشريدنصر،نبوخذتدميرمنأكثرشاملأئدميرأأورشليم

)3(.الرومانيتيطسقبلمناليهود

ال!:الثانيالثشاتحتىفلسطينالىرجوعهممن!ناريخهم!-
.4ص-

وذلكطبئعلىالفضاء)ص(!الفرساستطاععندماذلكوكان

الىالعودةاليهودمنارادلمنبالسما!أوامرهوالذى!اصدِر953x-538()بينمافي

-)4(.الف!تزعمكما-الهييهلبناءب!عادةوسمحبلفلسطص

ا!حجرفينربىقدأنهالهييهلببناءقورشسماحسببأنويقال

عنخَلد!أسنيرقدستقدالتوراةف!نأببهبهدلكعندمحظيةكانتوالتياليهوثلة،

أستير.بعيدصمقوهلهمعيدأاليهول!اتخذبلأسفلإشقها،منسفرتسميةطريق

يعودوالمإسرائيلبنيمنالمنفيينأن،الحقبةهذهأسفارنصوصمنوالمستفاد

العائدينمعظموأن،المتخلفينمنأقلكانواالعائدفيانبل،فلسطينالىجميعهم

ظلتالسامرةمنطقةوأن،باليهوديةتعرفصارتالتيومنطقتهااورشليمفيسكنوا

يحتفظونظلواالفلسطينيينوأناليها،الآشورسأرسلهمالذينبالأقواممشغولة

.،53804:سوسةاحمدد.واليهود/العرب(1)

925.ةدروزةعزةمحمد)سراثبل/بنيتاريخ()2

925.:السابقالمصدر)3(

44الحميد:عبدعرفاند.اليهودبة/()4
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ليهوديةا

الجنسالعربيةالأخرىالشعوبأنسالوأن،الجنوبيةالمناطقفيوممالكهمبكياناتهم

فييعيشونالآخرونهمظلوامصر،مناسرائيلبنيمجيءقبلموجودةكانتالتي

وثقاليدهم)1(.بشخصياتهممحتفظينفلسطينانحاءنحتلف

لاقامةحياتهماسم!نافسبيلفيونشاطهم)سرائيلبنيعودةف!نولهذا

)حباطفيجهودهمويبذلونويثألبونيتحركونالقدماءالبلادشعوبجعلت،هيكلهم

اسرائيلبنوجاءحينماالبلادأهلساورالذيالتوجسلشعورتكرارفيهمما،حركتهم

واحد،فارقمعوالمناواة،والعداءالتجهمموتفمنهمبقفونوجعلهممصرمناليها

عليهانطوتعماالسماعالىمسثندأأوالوفوع،تبلحسأكانالأولالشعورأنوهو

أهلجذورقلعالىوفصدالغير،يدفيماالىوشرهوعدوانبغيمناسرائيلبنيروح

وذكرياتواقعيةتجربةعنمنبعثأكانالجديدالشعورأنحينفي،محلهموالحلولالبلاد

)2(.نشاطهميوقفواوأنالبناءمنكنعوهمأنواستطاعوا.الصفاتهذهلكلمريرة

جديد،منالهيكليبنواأن-توراتهمتقولكما-استطاعوااليهودولكن

كطاليهوالكاهنعآعندما!ل(،!لأإرالملكعهدفيوذلك
والسيرالشريعةعلىللحفاظالبهودمنوالقسمواخذالهيكلبناءفأتم)عزإإ(

،السلامعليهلموسىالمنسوبةالخمسةالأسفاركنابةاكتملتالففِةهذهوفيكوجبها،

المعلمين،طبقةوظهرتقبما!ضأووحددثَ-3المهمةللاعيادالثابئةالأسسووضع

البعثعقيدةأنالباحثينعندالراجحوالراكط،الدينيةوالجامع،والحاخامات،والكهنة

الىدانبالسفرفبلاشارةثمةليساذالفزة،هذهفياليهوديةإلىسرتا،خروي،

بهاو2منتفأثبتهابشأنهااليهوديةوافترفت،الأخرىالنوراةاسفارفيالعقيدةهذه

)3(.سنرىكماالصدوفين،فرقةوأنكرتهاالفرنسيينفرقة

حنىوالقنوسبافيهأصيبواالبهود،بينشديداضطرابالفترةهدهوثلا
ناَ)4(!،لهابفيمفلاأصولهاالعقيذبأموربهتملامنفيهمظهر

كا

;:928.وز,دعزةعمداسرانبل/بنيناريخ)1(

271.:السابقالمصدر)2(

الحميد:.عبدعرفاند./اليهودية)3(

:.السابقالمصدر)4(
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افىولالباب

المقدوْسكندرازحفالميلادقبلالرابعالقرنمنالأخيرالثلثوفي

ثمجبوشهمم،ْالفرسلهاربةالشرقلمحوواليونانمقد!نياملكصارالذي

و-مصر.الشامبلادعلىاستولى

مجردالاسكندربكنلم،المناطقمنكغيرهافلسطينلهخضعتفقدولهذا

المفتوحةالأراضيفي?-حملاثهْمنيرميكانوانما،عسكريفانح

بالثقافةالمفنوحةالبلادشعوبمعظمفيهثأثرتالذيالوقتوفياوجهها،بكل

تناقضوثنيةأنهاباعتبارعنها،فكريةعزلةفيعاشوا-عامةاليهود-ف!ن،الاكريقية

معهمالاسكندرنسامحوقدالتوحيد.الىدعوةمنفيهاوماالتوراةنعاليمروحهافي

وتمثع،يشاؤونكما،الدينيةمعتقداتهمعنالتعبيرحريةلهموتركه!همواقفهمفي

النيالممالكحكمفيالاسكندرخلفواالذين،البطالسةعهدفيمماثلبتسامحاليهود

فيفنشأتاليونانيةالاكريقيةالثقافةبأوجهتلقائيأتأثروااليهردانالأفتحها،

نفسهاعلىوأخدتوالفلسفةاللينبينومزجتجمعتيهوديةمدرسةالاسكندرية

الاكريقية)1(.بالثقافةالنبشير

مغلمحمالتو!بثرجمةالبهودمنجماعةقامتالفقغهذهوفي

علماءمنعالماَوسبعيناثنينيرسلأنار!خ!)ألمجيتر(حصيبطليموطلب

الطلبفنفذاليونانبة،الىالخمسةموسىأسفارأسفارلترجمةكل*شبط(،من)ستةالتوراة

2(.افيبالترجمةالمعروفةالترجمةفكانتيوماَ،محبعيناثنينخلالالمهمةوتمث

النحدبد،وجه،أو!يمعلىالعهدفيأوجهابلغتالبونانيةالثقافةاثرانالأ

الخنان،ةوعاد،السبتونركواالتوراةبأحكامالالنزاماليهودمنجماعاتفتركت

المقدسالعهروبدأ،الألعابساحاتفيعراةلليونانثقليدفياليهودالشبانوظهر

فئةعمدتحيثوالاكراه،الاجبارصورةالأمراتخذئماليهود،بينجديدمنينتشر

الأعظمالحبرراسهاوعلىالوثنيةالثقاناتوتمثلواهضمواالذينالمرثدين،من

علىالوثنيةثقافتهمفرضعلىكير،حاخاماالحاكمةالسلطاتعيمطّالذي)!ع،

47،48.:السابقالمصدر)1(

:592.دروزة:اسرائيلفيتارلخ)2(
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ليهوديةا

التربويةنظمهاف!خالصةيونانجييمامدينةالقدسمنجالسونوجعلاليهودالهافظين،

الخنزير،كلويحرموالخنان،بالسبتيلتزممنعلىالموتعقوبةوفرضث،والثقافية

وكطْفعبدالىالمعبدوحول،كبرىجرتامتلاكهاوصاالمقدسةالكتبوأحرقت

ثورةاندلعتحتىبومبعديومأيشندوالاكريقيةاليهوديةبينالصراعاخدوهنا

(.مقأ-37)16الفرنوربعالقرنحواليدامالذيعصرهمعلىأطلقالمكاس،وتد
jim-

)1(..المكابيالعصراسم

امابي:العصر9-

ذاتعسكريةثورةقامت،السلوقيينيدعلىاليهودلهتعرضماوبسبب

علىكيورأكان)منشعارحاملاًبزعاموو!حميهود!ي(تويي،طابع

ورغبةودينيةسياسيةبدوافعكافةاليهوديةالجماعماتفيهااشتركت(،فليتبعنيالتوراة

الجماعاتهلىهانتظمتوقد،القوميوالاستقلالالموروثةالتقاليدعلىالحفاظفي

أجلمنجاهدةتعملتوصارالبلادفيانتشرتصغيرةعصاباتصورةفيالثورية

جبرأ،لهمالختانلاجراءالمرتدينأبناءثصطادفكانتاثشية،البدععلىالقضاء

الحركةتجوزلا)حيثالسبتيوملهمواختارتضدهمضاربةحملةالجيشفجهز

فيخنقأمنهمالآلافوقتل،مقاومةغيرمنالحركةنانتهت(النفسعنوالدفاع

المضطهداليهوديعلىأوجبتفتوىاليهوديةالجهاتاصدرتحينهاومن،الكهوف

سبت)2(.يوماليومكانوانحتىنفسهعنالدفاعالمكره

الناريخكتبفيذكروقد(،ب)المكاتتسمبتهاسببفيالأقوالاختلفتولقد

منمشتقةأنها-دروزةعنرةمحمديقولكما-وأوجهها،التسميةسببفيعدةأسباباَ

حيثالمغاورفيأولأاحتيئواالثورةزعماء!لأنتعنىالتيالعبرية)مكامهكلمة

3(.ليثيررةأنفسهمهيأوا

:542.سوسةاحمدد.والبهود/العرب)1(

الحمبد:05،51.عبدعرفاند.اليهودبة/()2

:892.دروزةاليهود/تاريخ)3(
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افىولالباب

يروصصَط

الخمسةأبناؤهالمقاومةحركةترأسوفشلها،الحرَكةزعيمموتوبعد
-

باسمالثورةعرفتوبهاب!لحدبدلفبوالذياي!فلمكابي(،1)وخصوصأ

الىالخنادقحربمنفانتقل،المقاومةطرقفيتغييرأيهوذااحدثوقد)المكابية(،

اخذبذلكواستطاع،الزيتيةالمشاعلمستخدمأوالسريعةالمباغتةالليليةالهجمات

الذىاليوموهو.م(،أق65سنةاولكانون)25فيوذلكالمعبدواستعادةالقدس

ب!ا(.المعروفعيدهمفيالشموعب!شعالاليهودفيهيحتفل

لقيفحمل)يولخما،أخوهفخلفه،المعاركأحدفيسقطالقائدهذاأنالأ

فخلفه،المنفىفيقتلاَومات،جيرانهأحدقبضةفيوقعلكنهأحبار(،و)رثيس)ملك(

المغامربن)2(.أحدببدقثلأماتملكهمنفثرةوبعدَ،سمعاثالثهم

(،والثانيا!ول)اووهماسفربنفيمدونةالمكا!عضقصةأنالىهناونشير

دان،المقدساليهودكنابمنهايثكونالنيالفانونيةالأسفارضمنيدخلالموهما

)3(.والاهتمامالعنايةمنبكثيريحيطونهكانوا

لليهود:الثانيالشنات-01

للتدخل،فرصةلتسّهزالصراعهذاترقبالرومانيةالدولةكانتالأثناءهذهوفي

فاكعسحاليهودمنمتنافسينقائدينلينداخليصراعهبعندماالفرصةهذهوحانث

الرومانيالقائدبقبادةالفدسعلىواستولوا.م(ق)63سنةفلسطبنالرومان

استطاعوقدالمكابيين،محل)هيرأسرةحلتالرومانعهدوفي)باص!س(.

لهمفبنىاليهوديرضيأننفسهالوقتفيوحاولالمكابيين،ملوكأخرعلىالقضاء

الإمبراطوردمرحبثم(،ر7سنةحثىالهيكلهذاظلوقد.م(،ق)02سنةهيكلأ

وهدابراليهود،بهاقامثورةأثرعلىالهيكلالقد!كلوءمدينة!
نصر()4(.)نبوخذالدبيمحدثهالأول3لتدميربعِدوالمعبددلمدينةالثانيالتدمير

51،52.الحميد:عبدعرفان/د.اليهودية)1(

.57ظاظا:حسند./اليهوديالدنحطالفكر()2

.06:السابقالمصدر()3

:88.شلىأحمدد./اليهودية)4(
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اليهودية

ف!ن،مكانهالحطاموأبقىوالهيكلالمدينةبتدميراكتفىقدتيطسكانواذا

وسواهاالأرضحرثإذم،الهيكلاظ!نةومعالمالمدينةمعالمأزالس(

واحد)1(.يهوديبهايبقفلموتشريد،قتلبينبهااليهودمنتمامأتخلصكماوزرعها

منورحلالأرضبة،الكرةأنحاءفيلليهودالحقيقيةالضياعفزةوبدأت

داسبانبا.العرببةالجزيرةوشماليافريقياوشماليمصرإلىمنهمالهرباستطاع

سنةاتر!صحانعهدعلىعدبدةمراتالرومانضدثوراثهمفياليهوداسثمرثم

دامتمايقهروالنالبهودبأناقتنعالذيم(،)013سنةلاهـنهادعهدوعلىم(،)601

معاَ،فحرمهماونواهيها،اليهوديةالشريعةبأوامروملتزمون،ظهراينهمبينالتوراة

وقتللها،وارثونلهابأنهماليهودمزاعمليقطع)فلسطين(باسمالمنطقةتسميةوأعاد

روما)2(.إلىالآخريروسباالكثيرالخلقمنهم

هذاوبقي،الرومانألهةأحدباسموثنياَهيكلأاليهوديالهيكلمكانوأقام

قسطنطينعهدفيالرومانواعتنقهاالمسيحيةقامتأنالىالهيكل

--

يومبدلالأحديوموجعلللمسيحبة،الدبنيةالعاصمةالقدسصارتلماثم

الاضطهاد.صاحبهابستحقوجر!كةدينبةبدعةالتهودصار،وراحةعطلةالسبت

القرونمدىوعلىالإضطهاد،منيطاقلاحدألليهودالعامةالحياةوبلغت

فيالحياةعلىأجبرواأنهمحتىلليهود،واضحاَعداءالمسيحيةأظهرتالوسطى

)4(.)النيتو(بعرفتتجاوزهالهميجوزلامخصوصةمناطقف!أوروبا

صارصرإلكنائسعندماعشر،التاسعالقرنأواخرحنىالحالبفيوهكذا

ارتباطتوكيدلإعادةمضيةجهودأتبذل،المتحدةالولاياتفيخاصةالبروتستانتيتة

الاتهاماتمنلتحريرهاالأناجيلفيالنظرواعادةوسلوكأ،عقيدة،باليهوديةالمسيحية

السابقالمصدر1()

الحمبد:56.عبدعرفاند./اليهودية()2

:88.شليأحمدد./اليهودية)3(

الحميد:56.عبدعرفاند./ليهودية)4(
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الاولالباب

والمسيحيةالمسبحربطيحاولوبشتديقوىصارإتجاهوظهراليهود،ضدالموجهة

بهودأ)1(.كانواوحواريهالمسيحأنونوكيدوتفصيلاً،جملةباليهودية

في(المتصهينة)المسيحيةبيسمىماظهورالها-تهذهنتائجمنوكان

اليهودبتبرئة6591عامالناتيكانيالجتمععنالصادرالما-سالقراروكذلكامريكا،

المسبح.صلبتهمةمن

علىاليهوديةالجماعاتظلتفقدجمعهموتمزقالشتاتاليهو-فىتفرقلممع

:خلالمنالمنوارثةوعوائدهاوتفالبدهالعقيدنهاولائها

!

ظهورحتىبها،إلاالدينيةالطقوسأداءيجوزكانماالتيأ!ل!ةباللغةالالتزاما-

الحديث.العصرفيالإصلاححركة

وعكفثتفاصيلها،فيالتلمودفصلالتيالشرِعيةالقواعدكجموعةالالتزام2-

شرحها.علىاليهودعلماءمنمتعاقبةأجيال

العودةبعدشرعتقدكانتوالتياليهود،علىالمفروضةالمالميماالدينيةالضريبةلم-

كلملثلثانفسناعلىنجعلانفرائضانفسناعلىوأقمناالبابليْالأسرمن

21(.إلهيإبيثلخدمةسنة

ترابها،علىالفومبةالدولةلإتامةصهيوِنارضالعورالىبأملالناريخيالالتزام4-

مختاركشعبالتاريخبمبدورهماليهودلفيامالمسبقالشرهوذلكانبزعم

وهو،النجاةتكونصهيونجبلوفي":التوراةفيجاءكما،البشريةلإنقاذ

)الرب(")ر(.كلمةأورشليممنالريعة،تخرجصهيونفمنمقدساَ،

واثناءبابلأرضفيمرة-لأول-اصدروافداليهودالدينرجالكانوقد

نلسطين)4(.ن!وهميةفدادينأربعةشراءلليهوديتجيزفتوىالبابلِيالشي

--

61.:السابقالمصدر(1)

.32:01:لمحمياصفر)2(

91-21.:اعوبدياسفر(3)

الحميد:55.عبدعرناند./اليهوديةكتابفيالهامشانظر)4(
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ليهوديةا

الثالثالمبحث

بفلسطينوصلتهمالعالميهود

أ-تمهيد:

المسماةالحديثةالسياسيةاليهوديةبالحركةيقومونالذينوهمالصهيونيونيزعم

القدماء،إسرائيلبنيالىوثيقبنسبكلتونالمعاصريناليهودان)الصهيونية()1(،

فيلهمدولةلافامةومبررأسندأويجعلونهفلسطينفيهؤلاءبتاريخحركعهمويربطون

.صادقوتاريخمنطقمنأساسأيالىتست!ندلادعوىوهيالبلاد،تلك

فبها،دولةو)دشاءفلسَطبن-أليقود(لى---عؤدة!قالصهيوَنيهْالحهـكهدعوىاما

وكانسنة،ألفيلبلمازمناَفبهِاامييرإذل-شوا.ْلأنلك،باطلكلامفهو

----الأصلمصبالسكاغاصةوجيربأجمح!هيفيِهاوجوف

زائفة،القدماءاسرائيلالمعاصرتخ!بصلثهم-ببنياليهوددعوىأنالىبالاضافة

في!مةآضصالرومانبعدفلسطبنفيبقيتالنيا!امعظملأن

الإِسلامثيمالم!اجمتيقواإسرائيلبنيمنالميلادبعدوابمنيالأولالقرنين

أر!تأصلمنكبيرةكتلاًأنالثابتومنالملاد.تلكسكانبينواندمجوا

بعدفعلهمنومنهمالميلاد،قبلذلكفعلمنمنهم!ظص،اليهوديةاتخدتواوروبا

الدموأنالكنل،هذهأنسالمنالبهودمعظمانيقالأنيصح!بثالميلاد،

الدينانالأمرفيماقصارىوأنالأولمح!صذ،الجدودفيكانالذيالإسرائبلي

مخثلفإلىتمتوالتي،الدينبهذاتدينالتىللكتلالمخصصالطابعهواليهودي

)2(.والدولوالفاراتوالألوان,L-والدالأجناس

لهصارحينماتصره،داودعليهاتامlكانالقدسفيلهضبةقديماسموهي،صهيونالىنسبة)1(

له.عا!مةالقدسواتخذالملك

270528:دروزةعزةمخمد)مرائيل/بخطتاربخ()2
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اذولالباب

النلمودمعويندارسونهالونهايتداوالبهودظلالتيالقدبمالعهداسفاروان

فيهمتؤثرظلتوالتاريخيةوالطقسيةواثتشريعيةالدينيةومراجعهمكتبهموشتبرونها

شانهمنليسوهذاالقدماء،إسرائيلبنوبهاتميز%آلتيالج!لهبطابعوتطبعهم

كتلاَفيهوجدوامكانكلفياليهودفبقاء،واحدةمتميزةقوميةصفةعليهميسبغأن

يؤكدأنكذلكشأنهمنليسللاضطهادءإلاحتقار)1(،معرضةنفسها،علىمنطوية

متصلهووانماالقدماء،اسرائيلوبينبينهمويصلواحد،أصلمنأنهممزاعمهم

تطبعواوالتيخصائصهمأبرزمنكافتوالتيفيها،عاشواالتىا!صلجتمعاتبعز

وتشريعاتهم.كتبهممنبها

فيوا،وطان،الشعوبعنمنعزلةحياةاليهوديةاعتنقمنكلعاشولهذا

الولاءيعرفوالمأنهمذلكعلىوترتب)الغبتو(،!خنس!ضسبيِما

نيه.نزلوابلدكلضدوالمؤامراتالخياناتمصورمجتمعهمفكانبه،نزلوالوطن

!لا-ا؟!!الض!اكوهم)الخض،!اؤليالمتهودةاببهيلكبركانتالخزرحمايهولم

محرفي)الفورلتا(مصضجوارنبروسِياينوبفيالواقعةالخ!بلادفيوطنهيم

العصورفياليهوديالدينالخزرأهلىكثرفقد)اعِتِن!الخزر(،)محرأوقزوين

هناكتجريةاليهوالديانةتمارسوبقبتال!هودلةبرأصرهماعنناقبعدالوسطى
ءح!--

الخزرفياليهوديةانتشارعنمعلوماتواقدم.الميلاديالعاشرالقرناواخرحتى

المقثدرالداسييالخليفةاوفدهالذي!،)ابنالعربيالرحالةعنوصلتنا

كمليهةمزعودثبماطريقففيالبيجار،ملكإلىفي!م(219هـ/)903سنةبالته

كانوااِنهممعوخاصتهالملكأنأكدحثالبلاد،بئلكشاهدهماووصفالخزر

هذهأنعلىيدلوهذا،لااايخلإ!اعلىالغالبولكنيهودأ

ا!لوثنية)2(.وثقافاثهابعاداتهامحتمظةبقيتتهودتعندماالفبائل

--

:528.السابقالمصدر)1(

:558.سوسةاحمد/د.التاريخفيوالبهودالعرب)2(
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اليهودية

عهدفيتمْقدبلادهوأشرافملفالخزرتهودأنا!!ويذهب

الىجاءواالرومامبراطوريةمنأخرجواآلذيناليفيرمنكثير!وأنم!ا

-!)1(.علىاضطهادهم!د

حبثالخزر،!فيأنلهابكتبلماليهودبةأنعلىالتاريخيةثالحراوتدل!
فقضتالخزراليهوديةدخولونصص-منقرنحواليبعداحملةجاءت

انتشروقد،الشرقيةباوأروسيافيوانت!ث!رواأهلاوتشردالمج!ملهامملكةعلى

الوسطى،أوروباإلىومنهاروممياألمحاءفيالخزرعلىالروسغزوةأعقابفياليهود

الثامنالقرناواخر!سندفكا،الشعوبهذهبينم!شرةاليهودلةتزالولا

لم)2(.عشر!طاليهوفي

ا-!لشكنابالمسماةاليهودطوائفهم:دروزةعزةعمديفولكقآلموهؤلاء

.)3(!!سا
سببأن:فوله(بيتي)جونالأمريكيالكاتبعنسوسةأحمدالدكنوروينقل

هلىانذلك43الخزر.ليهايهورإاجرةفيكانامريكاعلىانهالتالتيالمثاكل

تعصاض-عمى!متعصبين-العالىفياليهودبقيةدوناليهودالجنس!من

بنيالَطوومنيتحررواأنوسطهَمفيالدينرجاللهميسمحلماذ،والصهيونية

تأثيرفيالوخيمةالعواقبمنالمسؤولينيحذرفهولدلكفيه،يعيشونالديالانعزالمط

الأمريكبة)4(.المتحدةالولاياتسياصةعلىنفوذهم

نأاسرائيلببنيولابفل!طينلهمصلةلاوالذين،خ!ااس!طاخ!?هكذا!كل!ْ

راسهاوعلىالغعبدولافناععلىعملتوالتيالص!ثلعالم!ةاِ!ؤسسوإالمحصكة

فلسطيِن.فيالميعادأرضالىالمشرديناليهووعودةاسرائيلدولةقياموجوبءبر!

.!*ئلأ

ثاحلاع

.955:السابقالمصدرا(

955،056.:السابقالمصدر()2

.528:دروزة.دالبهود/تارب!()3

:056.سوسةالترخ/د.احمدفيواليهودالعرب)4(
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الاولالباب

ناةالو!دآآلىكبيربأعدادهجبربهموبسبببعدفيماواستطاعوا

لاسرائيلاعمأكبرالدولههذهأصبحتوبذللثفيها،السيا+سيالقرارعلىيسيطروا

.متطرفدصنيمنظورمنالدعمهذافيمنطلقة

ت!ودوؤهوكبيريهوديزعيمعشر)ظهرالتاسعالقرنأواخرفي:نبة!الحركه3-

اليهو.الفرنسيالضالطمحاكمةببارشىشهدوقدباَ،بمببباصحَفياَوكان!(،

للسا!ميةوالعداالمحاكمة-سهذهفي-يقول-كمافأحس)دريفوس(،

يعينولمد،!-!ولةفيهيعلنأم598سنة(كتاول!اليهوفكتب

نشاطهم،وتوجيهاليهودكلمةلجمعهائلأجهدأبذلثم،الدولةلهدهمكانأهرتزل

لكيهنااجتمعنا")ننا:بقولهاهدافههرتزلحددوقد!مؤتمر!سنةفعقد
يم---.سَ-

يهودمميطرماوسرعان،البهوديالشعبتجمعالتيللمبادىالأساسحجرنضع

أرضفياليهودمأوىيكونبأنيتمسكونهؤلاءوكانالمؤتمر،هذاعلىالخ!ر

للشعبوطنانشاءهيالصهيونيةأمانيان:ْالتاليالقرارالمؤتمرداتخذفلشطن

ب!نشائهاليهوديالشعبويصبح،والقانونيةالرسمةالناحيتينمنبهيعترفاليهودي

.فلسطينْهوالوطنهذايكونانعلىالاضطهاد،منمأمنفي

للهوصي!ككنكبف:حولتدورنثائجهاخلاصةوكانت،المؤتمراتوتوالت

منهلصهيونيينج!جهدأيستلزمهذاأنفاتفقوا؟فلسطيناستعادة

البحثالىيرمي.جهدأفلسطِين،لاستعادةواعدادهاأنف!مهمالإتنظيمورائه

نفوسهم.اليهتصبومالهموتحققعن!،

!صاوظهر،المال.دذقأإريأإجهازأأنشأوافقدالأولىالناحيةمنأما

فىزراعيةمستعمراتالى!لنوللدهبرية،لنشهر!عة+صهيونعشاق

صص!
من!دأكبرودفعسع!ها،بلغمهماالعرمنالأرضبشراءوذلك،فلسطين

أثرباءواشتركككن،مابأسرعأكثربةبصبحونعيثفلسطينالىللهجرةاليهود

الذي)روتشيلد(اليهوديالمليونيرونحاصةالمشروعاتهذهتمويلفيبسخاءاليهود
صب

حسلإ.دونالغرضلهذاخزائنهفتح

ل!!
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ليهوديةا

المتصارعةالاسثعماالقوأحوالدرسوافقدالثانمةالناحمةمنوأما

لهم،حليفكللإخيرفىوااغرا!معيتفقالذيللمعسكِر)لينحازوا

سر

كصالحاليهودمصالحارتباطيزمان)الجدبدالصهيونبةالحركةزعبمفأعلن

معسكرفم)1(.الىصراحةوانضما!!

-
ذاتدوليةاستعماريةسيايييةمؤس!مةالصهيونبة،الحركهأصبحتأنلبثتوما

سياسيةبهودبةحركةلتنظبمذريعةالبهوداضطهادمنمؤسسوهاإتخذ،تنظيميجهاز

الثاريخيةالبهودحقوقعجةفلسطينفيلليهودوطنتأسيسنستهدفما+لتستهدف

ومنحهمأوروباأرجاءمعظمفياليهودتحرربعدالصهيونيةوجدتوقد،فلسطينفي،!

لنشاطاتها،مواتيةظروفأالأوروبيةالجتمعاتفيللعيشالكاملةوالحريةالمدنيةالحقوقؤ!1

فكرةأنمفادهاأسطورةوبنشر،للساميةالشعوبمعاداةبدعوىالمنظمنشاطهافبَدات21

ألفيمنيقربماقبلسليمانهيكلهدمفمنذقدكلة،فلسطينفيالبهوديالوطن!انشاء

الميعاد)2(.ارضفلسطينالىالعودةحلمتحقيقالىينطلعونوالبهودعام

أنهايعنفدمهمةوثائقعنالنقابكشفوقد:صهيونحكماءص!تبرولم-

هذهفسميثم،7918سنة)بازل(فيالمنعقدمؤتمرهمفيونقاش!ثمداركانت

شكلعلىالوثائقهذهكتمتوفد(،صهيونحكماء)بروتوكولاثالوثائق

لمصلحةجمعالعاعلىالسيطرة.البهولتمكبنيرميمخططينطو-الى

ثمأولأ،اءشلبممقرهايهوديةادية10ملكبةحكومةونأسس!وحدهماليهود

الذيالتل!منمسنقاةا!هذاهاأنوالثابثوما.قيبداالىنسنفر

الشعبوعقيدةاليهود،غيىمنكانمنلكلوالمعاديةالمتعصبةالروحفيهتجمعت

هذهاحاطةمنالركموعلىالناريخية،أدوارهمطيلةاليهودبهاتمسكالتيالمخثار

بترجمتهافاممنأيديفيوفعتأنهاوالثحفظ،الأالكتمكأنواعالوثائ!بأشد

في!6بر!م)ر(.الماسورزعماءاحدمنسيدةْاير!سرقنهاحينماوطبعها،
---ص!

.99L98:شلياحمد.دالبهودية/(1)

:576.سوسةأحمدد./التاريخفيوالبهودالعرب()2

957.،578:سوسةأحمدالناريخ/د.فيواليهودالعرب()3
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الاولالباب

نأالأالبرتوكولاتلهذهالمطبوعةالنسخجمعواقداليهودأنمنالركموعلى

الانقلابحدثحتىمهملةوظلتل!كأالمتحفالىوصلتقدمنهانسخة

بطباعتهاوقامواخرجهابريطانيصحفيعليهافعثرم1791سنةروسيافيالشيوعي

أم509سنةطبعتقدانهافيهانظرةلفتماوأهمالإلمحببزية،اللغةإلىترجمتهابعد

البروتوكولاتهذهوظلتتحققها،منعامأعشرىاثنيفبلالشع!جميةبالثورةوننبأت

ناومعبها،تنبأتالثيالأحداثتسارعحسبأحيانأعنهاويكتبوتختفيتظهر

ويحملونعنهاالحدبثاونشرهايقاومونظلواانهمالااليهمنسبنهاينكروناليهود

وصارتبالانجليزبةنشرتعندماثارواوتدئسخها،مصادرةعلىالحكومات

.(ا)عنهاتكتبالصحف

هذهانتشارمنالركمفعلىالمررحلة،تجاوزمناليهودتمكنفقدهذاكلومع

وسخروابرنامجهمفيمضوااليهودأنالأعلم!ا،الكثيرينوتعليقوطباعتهاالوثائق

علىسيطرتهموأحكمواخطتهمهيكمافلسطينالىالوصولفيلخدمتهمبريطانيا

.المخططاتهذهأشارتكمااوروبا،انحاءفياهـعلامالمالوهي:المهمةالمرافق

لهمثمينةفرصةاليهودرأىم،1491سنةالعالممةالحربناراندلعتوحينما

انث!أمرمالكاْهد"مممغاأس!تطغآليقوع!دنمايجرا!لز!معهبمعةوالمتفحفات

ثمناليهودوقبضوحلفائها،بريطانيالمناصرةالأولىالعالميةالحربفيالدخولالى

واللىحيئمذ،بريطانياخارجيةوزيروهو)وعدص!للفور(لبريطانياالخدماتهذه
في!بممييذلكوكانللبهود،فلسطينفيقوميطناقامهعلىالإنجليزيعملبأن5

لها.واسنعمارهملفلسطينالالمجليزاحتلالمنشهورقبلأي!م،

ظروففيوالفلسطبنييننلسطينتضعانالاحثلالبهذابريطانياواستطاعت-

صء

:018.المفنوحةالقدسجامعة/اديانمقارنة)1(
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ليهوديةا

فيذلكوتمفيها،لليهودالقوميالوطنانشاءتضمنوسياسيةداداريةاقتصادلة

حم!ص-كللي!د!غ

:2(يلي)عنا!افهاأهمنلخصأننيمكنالر!ضإلىعدناداذا!ص

ملكيةلمحكوماتعنهاوالاستعاضةالأقطاركلفيلهدصوالحكوماتاليق!يسعى!

3.تهذهلهدمالوسائلكلويهئون،بهاعالمبِة

السياسيةالسرلةالحمداتطريقعنالدولكلفىوالشغبالخلافلذورء ي.---.القا،

لها.التابعةوالأنديةالماسونيةوالهافلوالفنيةوالاجتماعيةوالدينية

--

يحينأنالىافسادهازيادةوالواجبالعا!فيفاسدةالحاضرةالحكمطرق-

!لأنَ،ا!هـالمملكةلقمأمالوتت ساميهممدسهصناعهالناالعالمء..

التدربأنقنواالذبنالبهودمنيمبإرةا+!جمبلةرأيهمفيينقنهالاسرية

غيرالعباقرةأوالشعوبعملمنحالبأيالسياسةوليستعليها...التقليدي

)الجوي!م(.الأمببنببنلهاالمخلوقبن

حتىالأمميينوكل،الحقيرةافلبهائمقطعاتساسكماالناسيساسأنيجب!و

استمالتهمتسهلاليهودايديفيشطرنجقطعهمانمافيهمالزحفالممتازون

ا؟لمماصبأوالنساأوبالمالأوبالتهدءواستعبادهم

اهـلنشرالطبعوسائلكل-للذهبالمحتك!-الم!دأيديثحتيوضعأنيجبح5ص

والعلومودورهاالسينماوشركاثوالمسارحوالجامعاتوالمدارسوالصحافة

وكيرها.والمضارباتوالقوانين

وافسادالعامالرأيلاثا!ةالأسلحةاقوىهواليهيريحنكصهالذياللهبان!

داشاعةالأسرةونظاموالقومياتوالأديانالضمائرعلىوالقضاءالشباب

القذفمنمفراتجدفلااستنزافأالأمميينتوىتستنزفحتىالرذووفي

اليهود.اقدامتحتبأنفسها

:452-454.طنطاويسبدمحمد/د.والسنةالقرأنفيإصرائيلبنوانظر)1(

.3-41ا:التونسيخليفةمحمد/صهيونحكماءبروتوكولات،اليهوديالخطرانظر()2
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الاولالباب

واحداثاليهوديحتكرهالذيهبالاأساس!لىاس!!لآالعاوضع7-

الدِوام.علىالعالمبةالاقتصادبةالأزمات

والسفرالاشكناز5-

!*الىاليهوديةالثقافةانشطرتفقدلليهود،وجامعةمشزكةدينيةقاعدةوجودرغم

!!طائفتينالىاليهودانقسمفقدلذلكبها،تفردالتيخصائصهمنهمالكل،متمايزينلونين

والسفرديم.الإشكنازوهماوسطهافيعاشتالتيوالثقافةالبيئةتتبعمنهاكل،كبيرتين

إشكنازوكلمةقها،!وروبافياستق!وااليهورآلذينوهمالإض!كناز:ا-

التيالأوروبيةالأراْعلىالوسطىالعصورفييالفك!ليهرافيتدلكانت

كبيرأجزءأانمعر،-.ْلماْتعنيأصبحتالجرمانىيه!ثمالجنسيسكنها

حىصموو
والنمساوشرقها،فينساشمالالمانيا،الىبالإضافةن)الإشكناز(ْمن/

نطورتوهؤلاءروسي!ا)1(9فيوكذلكالشرقبة،اوروبادولوسائروبولونبا

ص!الأصووااللانينية،المسيحيةوالثقافةالغربىالعاأجواءفي"ثقاْ

3!لهم)2(.جعاورومافلسطينمنالمنحدرة-ْا

وحلتا!لةَاللغةاستعماعلىالقدرةالإشِكنازاليهودفقدوقد

الشرفية،أوروباأتطاريهودبهايتخاطبوالتي،والألمانيةالعبريةمنهجحنهلهجةمحلها

!اخ!ست!لالِبدشنكم)3(ه!"وتعرفالجن!بيةأمريكاالمنحد!واقطاروالولابات

وجوهثمةكانفقلىولهذاالمسيحى!فلصة،العالمليهودالعامةالنزعةوكانت

وطرائقوأدائها،الدينيةالطقوص!بصورتتعلقمسائلفيالآخرالفريقعنللاختلاف

والتدرشى،الدراسةومناهج،والعاداتالموائدوفي،الصلواتأئناءالكنيسفيالجلوس

:202.ظاظاحسنالدنحط/د.الفكر)1(

الحميد:911.عبدعرفاند./اليهودية()2

:012.السابقالمصدر)3(
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ليهوديةا

التيالأمموبتأثير،طويلةقرونأفيهعاشوالذيالباراَبفعلاليهمجاءهذاانويبدو

..)1(الصهيونيةأقطابهمالإشبهنازدإلىرةالاه.الجدبرومنأبضأ،جاوروها

ص!

شس!المتوسط،االبحرحوضفىاستقرواالذيناليهودوهؤلاءا!:،-

فيديا!ووافىتدلكانت!جوكلمةالإسلإيي،العالمأقطارفيوخاصة

خ!مانثماعتمدفيةالهم!ح!إتضمءاكلأإ-.ةمنالمنحدشبهءص!طىشيةارلا!!صِا

صصحهجا--.--جحىحِر)3الأث!كناز.منوالا!كثيرأ3

بهماوقعهالذيالشتاتبعدلةا!افقدواقدايضأكانوااليهود،وهؤلاء

ببعض!لهجةيتكلمونوأصبحوا(،ميلادية)07سنةالرومان
منكانوال!م!نت!ثتمى)!،(إلاالعرية،لمكانتالدينيةالمصطلحات

الأندلس،المسلموندخلجمندماالأشكناز،من"أْوالدينيةاللغويةالناحيةط

عهد!أيفييعرفوهالمواجتماعيةوثفافيةدلنسةاليه!حريهمنحورا

والجامعاتالمدارسوكثرت،اروبيةاللغةازدهارمعلملعبريةاللغةازدهرتالأندلس

اصبحعيثالعبريةباللغةسة!صلةاحركةوانبثقت،اليهوديةوالمعابدوالمعاهد

السفرديمجعلمما،المعروفةقاوأْأْ!هوللغتهمالسوك!استعمال

الأذكارفيالع!صبالذوقوانشادهموترنيلهموتلاوتهمعبادتهمفيبنأثرون

ففدالأندلسفياليهودفيهشعرالذيالاطمئنانهذا)4(.وبسببوالموسيقىوالأناشيد

منهمكثيرونفثمغل،الإسلاميةالدولةفيمتقدمةمراكزاليهودمنالعديدتبوأ

وابنثعِبرفئ،بنحسدبا"أمثالالخلفاء،بلاطفىمتقدمةسياسبةمناصب

هملا4-رو)5(.

121.الحميد:عبدعرفاند./واليهودية:202.ظاظاحسند./اليهوديالدحنىالفكرانظر)1(

ظاظا:202.حسناليهردي/د.الدكطالفكر()2

الحميد:191.عبدعرفاند./اليهودية)3(

لم+!سلم302.:ظاظاحسند./اليهوديالدنحطالفكر()4

الحميد:012.عبدعرفاند./اليهودية)5(
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الاذلاالباب

وأخذالاِسلام،بظهوراليهمعادقدوحريتهماليهودأمنانالقولويمكن

واستمر،طويلةقروناَزيارتهامنحرمواأنبعدثانحةفلسطينعلىيقبلوناليهود

بلغتحيث،والمسلمينالإسلامسماحة!مبمضلافيباليهوديةالحال

منالتأليفتدعرفهاالنضجمن!رلبئوالمسلمينالحربف-فياليهودلةالثقافة

المبززون!صشِ)العلماءأي("ْب)1ْالفترةهذهفياليهودعلماءوعرف.قبل

طلبةتوافدحيث،كافةالمهجرليهودثقافبةمراكزالعراقفياليهودمعاهدوغدت

كشكلاته،والاحاطةالتلمود،دراسةبغيةالعالمألمحاءمنالمعاهدهذهالىالعلم

علمائهم!أواثلمنواشتهر.مِنهالفقهةالفواعدواستنباط،مسائلهوشرح

دوناللي،الفيوو-سعدالغيرها،اساساَصارتالتيا!،كد(
فيأيضاَ!مصلالفترةهذهعلماءوإلىاليهود......اعتمدهلل!اتبا

اعتمدماعلىتلاونهافيالاعنمادكانالتىاة-!--اولَ.)خرا

فيتسببمما،والحركةالتنقيطعلاماثمنالمتداولةالنسخلخلوشفاهأ،تواترها

)1(.صلبهفيواجتهاداتراء7المقفيليسماودخولالقراءاتاختلاف

الذين،آلمسلمينوأالكلامعلماءكناح!بعضكللكاليهودوتأثر

تابعنقد،والفلسفةالدينبينأو،والعقلالوحيبينوالتوفيقالجمعحاولوا

اجواءأدتوقد،مدوناثهمفيوقلدوهالتوقيمصالمنهجهذاأيضاًاليهودمتكلمة

عندواللغةوالعلومالآدابفىرائعةانجازاتإلىالبهودبهانمتعالنيالدفيالنسامح

العبركط)2(.للأدبالذهيبالعصرتسمىأنالفزةهذهاستحقتحتىاليهود،

وجدثالاشكنازأكتافعلىفامتعندمااسر!اأنذلكعلىترتبوند

الرسميةاللغة-!!بيالىأعتبارمضطرةشيء،كلمنبالركمنفسها،
العر-ي-لىالأدبءْاتمؤإن!لوالمدارسالجامعاتفيواقيوالإذاعةللمسرح

الىاضطرواقدالاشيكنِاز،منكآنواولوحتى،اللغويةالدراساتفيأو،الحديث

)3(.السفرديمللساِنالمطلقالخضوع

.36t26الحمبد:عبدعرفاند./اليهودبة)1(

.012:السابقالمصدر)2(

.:402:302ظاظاحسند./اليهوديالدنحطالفكر)3(
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الفانيالفصل

المقدسةاليهودكتب

المبحثا

المبحثا

لتوراةا:لأول

بالتوراةالتعريفأ-

التوراة2-أقسام

اليهود.عندالاشفارالخفية3-

أسفارها.تدوينوتاريخالتوراة4-

التوراهَ.بهاألفتالتىاللغلا5-

.للتوراةالموجهالنقد6-

.التوراةاليهودحزفلماذا7-

التلمود8لثاني

بالتلمودالتعريف4-

الحماراملاحق2-

التلمودطبعات3-

التلمودأهميلا4-

التلمودويكمرالمحععقائد5-
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ليهوديةا

الأولالمبحث

التوراة

تمهيد:

العصور،مرعلىمعينوضععندثابتةوليستمتطورةديانةاليهوديةالديانة

عسبوالشعائرالعباداتفبهاتتعدلكماالمكنوب،التراثفبهاويزبدتنشكلفهي

مقدسة،نصوصلدخولموسىبعدمفتوحاَالبابتركواالتوراةفمدونو،الظروف

كنبواانهمثم،الحكمةوكنبالأنبباء،اسفار:مثلالفدسية،منموسىلتوراةمالها

الرئيسيالجهدكانالقدمومنذ.والأورشليمي،البابليوالتلمودالمشناذلكبعد

الفوميالناريخعلىتشملالنيبالأسفارالاحثفاظالىيتجهجبلبعدجيلاَللبهود

عامألفحواليذلكاسننفذوقد،اللاحقةللأجيالمراَةنكونلكيلهم،والدني

الأسفار)1(.هذهفبهاجمعت

بالمحيلة:النعربف،-

علىالتسميةهذهونطلقأو!ة(،)1نعنيمعربةعبريةكلمةالتوراة

التكوين،:وهي،السلامعليهموسىالىوالمنسوبة،التوراةمنالأولىالخمسةالأسفار

الضش.فيلتثنيقاثعدد،الخرع!،

قدالأسفارهذهانويزعمون،العهد!ملقداعام!لخمفاربشكلاليهودويؤمن

عندهمفهي،السلامعليهعيسىقبلإليهمبعئواالذينأنبيائهمبواسطةإلبهموصلت

1،13.ا:ورفبفهالعلبمعبدمصطفىد.القدبم/العالمفياليهود)1(
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اليهودية

وشتندون،وأخلاقهمونظمهموتشريعاتهمعقيدتهممنهايستمدون،وتنزيلوحي

وأبامهم)1(.تاريخهممعرفةفيإليها

ص!

اسمالمسيحيةالعصورفيعليهااطلقسفِرأوثلاثينتسعةمنالتوراةوتتكون

اطلقواالتىأسفارهممنالمسيحعوراعتمدهماوبينبينهاللتفرَقةالمدصس!()العهد

أسفارأ!والثلاثينالتسعةا،سفارهذهواعتبرواالجديد(،)العهداسمعليها

المجموعتينكلتاأنأيا!،معنىيرادفما)العهد(،بكلقةبهابرويرادموحىأي

عهدميثيهنتمثلفإورلاهمامعه،به-ارنمطواالناسعلىاللّهأَخذهميثاقاتمثل

)2(.السلامعديهعؤص!ميثاقاَل!دررَأمنوالأخرى،السلامعديهموسى

سمبعةاليهودعندالتوراجمتمدةأسفارعددعلىزادواالمسسحيينولكن

فالزجمة،للتوراةالسبعينيةللزجمةاللاتمنيةالزجمةاعتمدوالأنهموذلكأسفار،

الترجمةالعبري-بينماالأصلفيتوجدلاسفرأعشرأربعةعلىاشتملتا!
صحا*

ممبعة!الىزيادتمتالذيالعدداا!دلسبعينية)نقصتترجمتهاتمتالتياللاتييية
وأربع!حلأسفرأ،استةمنيتكونالتصارالقد-ْاف!نولهذافقط،م!سفار

الأصلعنواللاتينيةاليونانيةالزجمتانبهاتزيدالتيوالأجزاءالأسفارعنوفضلاَ

وقد.الانطباقتماما،صلهذاعلىتنطبقانلاالمواضعبعضفيف!نهما،العبري

الترجمةبهاتزيدالتيوالأجزاءالأسفارجميعالمسيحيةالكاثوليكيةالكنيسةأقرت

معظمولكن،مقدسةوأجزاءأسفارأكلهاواعتبرتهاالعبريالأصلعناللانينية

العهدمنيعتبرونهاولامقدسةالزياداتهذهيعترونلاالمسيحيينمنالبروتستانت

(،الخفية)الأسفاريسمونهالذيالقسمفيبدخلونف!نهمأنفسهِماليهودواما.القديم

وأكأاصهمأسفارمنالعبريالأصلعنالزجمتانبهتزيدماجميع

:13.الشرتاوياللهعبدعمدد./الأديانمقارنةفي(1)

.13:وافيالواحدعبدعليد./المقدسةالأسفار)2(

.-91:21السابقالمصدرانظر)3(
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اليهودية

النوراة))(:أفسام2-

هي)2(:أربع!-!تالىالتوراةالأديانعلماءيقسم

وهبم،السلامعليهإلىالمنسوبةالخمسةالأسفارأو!ج:الأولىالجمرعهْأ-

يلي:كما

اسمه-منواضحهوكما-ويقصجمضأ:سفروش!مىالتك!ين،سفرأ-

وحواء،2دم:الأولالإنسانونشأةثلأرض،السماءوبناءخ!اقصة

عليهموابنيهابراهيموقصةنوح،بنساموابناءنوالطيرنوحقصةثم

الىورحيلهم(اسرائيلبني)أسباطعشرالاوأبناءهيعقوبوقصة،السلام

ء*!.ْدعاهمحبثمصر

موسىوفصةتمصر،تارب!!إسرائيلالسفرهذاويعرض!سفربر
مصرمناسرائيلبنيمعوخروجه،اللهتوحيد!فرعونودعوتهم،اعليه

،هارونأخيهوعلىعليهو-همإياهوعصيانهيم،فلسطينأرضفاصدين

الذيالتبهقصةثمنيه،مصرفرعونواغراقوانفلابهالبجبرعبورهمفصةوفبه

صلا.سنةاربعيناسنمر

وجيوشهماس!إذلبنيفبائللأعلإادتفصيلأالسفرهذاويشتملالعاسفر3-

.والمعاملاتبالعباداتأ!علقمنطائفةعلىوكذلك،وأموالهم
--

بالحروبالجايةاليهوديهْالشريعةأحكامعلىاحكامهمعظموتحتوي:ال!ن!ةسمْر4-

)341نهوشممى%والعباوالعقوباتوالمعاملاتالافتصادشؤونالسياسية

اسرائبل.بنيالىبتبلبغهاوامرربهمنموسىنلقاهاالنيالتعالبعذكرييبد

تعلقماخاصةالصتابشؤونالسفرهذامعظمشغلوفدا!:سفر5-

نسلهمواللاويونوالطيور،الحيواناتمنوالمحرماتوالقرابينبالأضحية

.13-16وافيد./المقدسةوالأسفارM-14الشرقاويد./الأديانمفارنةفيانظر()1

وذلكفقط،مجموعاتثلاثإلىالقديمالههداصفارالبريطانيةالمعارفدائرةعلماءيقسم)2(

المكنوبات.ج(الأنبياءاسفارب(موسىتوراةا(عيالأقساموهدهالبهودبةللتقاليدطبقأ
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اليهوديةكاَ

علىوالمبمالهيكلسدنةاللاوكانأببىيعموص!أحد(اليفيأومحبالا

نسبثمومن،اليهوديةالشريعةعلىوالقوامينوالقرابينوالأصجيةالمذبحشؤون

.ومعاملاتعباداتمنعليهيشرفونكامعظمهشغلالذيالكتابهذااليهم
c

لناريختعرضسفرأعسراثناوهيالناريخية(،)الأسفاربوتسمى:الماثالجموعةب(

وأيامهموملوكهمقضاتهمتار!فَلمبطين،يملمصلعلىاستيلائهمبعداسرائيللني

وصموئيلوراعوث،،والقضاة،يوشعأسفاروهيشؤونهمفيالبارزةوالحوادث

وأستير.ونحمبا،وعزرا،(،)م!فرانالأياموأخبار(،)سفرانوالملوك(،)سفران

ومولمكووأناشيدوهي،الشعريةالأسفاراوالأتشيدأسفارونسمى:الثالثةالجموعهْج(

ومزامير،ايوبسفروهيآسفار،وعددهاْ،بليغةأساليبفيشعريأتأليفاَ!ؤلفة!3

.لسليمانالأنانث!شيدوسليماِن،كلاممنالجامعةسليم!وامثالداود،

أسفاروهيسفرأ،عشرسبعهوعددهاا-ص!اوتسمى:الرابعةالجموعةد(

ووعامرس،،ويئبل،وهوشمع،ودانيال،وحزقيال،أريياومراثيوأرمياء،أشعيا،

وزكريا،،وحجيوصقيا،،وحتقوق،وتاحوموميخا،،أويونانويونسوعويديا،

ملاخيا.اووملاحي

منيظهرف!نهيونسعدافيما،اسرائيلبنيالىأرسلواالأنبياءمنهزلاءوجميع

القر7ن.فيالمدكورالسلامعليهيونسالنيوهو،نينوىالىمرسلهأنكتابهعبارات

اليهود:عندالحفيةالأسفار3-

اخرىتوجد!التوراةمنهاتتألفالتيالأسفارهدهوبحانب

غيرالكنبو:اْ)الأسفاراسمعليهاويطلقونحم!ع!،دءالم

دفا-!)الأده1،ن!ة(القاْ

الآخربعضهابينمااليهود،نظرفيمعتمدمفديولاغيرالأسفارهذهوبعض!

وجوبأحبارهمرأيِ!ن،نظرهمفيومعتمدبهموصىبأنهمعزفأيمقدص،

أصمفبمراة)1(.فييدرجأنولا،الناسعوامعليهيقفأنيجوزلاأنهوقرروا،إخفائه

:32.وافيعلي/د.الخفيةالأسفار)1(
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ليهوديةا

أنزَلَمَزقُل):تعالىقولهومنهاسور!في؟يةمنكثرفيالكريمالقرأنيشيرهذاوالى

وَتخفُونَتُتدُو!اقَرَاطِيسَتخعَلُونَهُوئِلئاسِوَهُدًىنُورًامُوسَىبِهِءجَآءَآلًذِىآتكِتت

")1(.يَقعَبُونَخَؤحِمثمفِىثُؤَذَزهُتماَللَّهُقُلِءَابَآجمتمانتُزوَلَآلَؤتَغاَلُؤأماوَعُقِقتُصكَثِيهرَ

مصادرمنشافهةيروىطويلأزمنأظلالمقدس!كثابهمأناليهودويقول

ونسقوها،المروياتهذهمحصواالذيناليهود،منالهففونالعلماءلولاوأنه،مختلفة

نأبالذكرالجديرومن،كثيرةمنناقضاثفيهودخلتالمقدسالنصمعالملانطمست

اقراراننقولانيكلكنناولهذا)عزرا(،الىتدوينهافيالفضليرجعالكتابهذانسخة

استغرقتقد،المقفلةالمتكاملةالكاملةالنهائيةصورتهوفيالمقدسالكتابفيالنص

عهدوحتىالميلاد،قبلالثالثالقرنغضونفي)اليهببة(،عهدمنالعلماءمنأجبالأ

عله.والثاصذالمبلِاديننالساباالفرنفيالأح!هاء،

بينشائعةوظلتاليها،المشارالعبريةالنسخةفيثدخللمالنيالنصوصفكل

)الأسفارمنهاتتكونالتيهيالزجماثأوالمخطوطاتبعضفيمثبتةأواليهود،

طردثالتيا،سسيحددواأناليهودعلماءحاولوقد)الأبوكريفا(،او(الخفية

منها:فذكروا)الأقئ(نصوصكقنضاها

روحتحمللالهمبدافيماولكنهازمفالكتابم!ى،الىثرجعالتيالنصوص كا-

المعتبرينالأنبياءوكتب،الأحيانبعضفيالن!إةتناقضلأنهابه،الموصم الكلا

-

ضهاقراحرفواقدالأقدمونالدينأباءكاناذاسيمالا،أخرىأحيانفي

بعزلهاا،فدمونالدبن7باءوأمرالأذماءعهدانتهاءبعدكتبتعالتيالنصو2-

)النصوصيسمونهاالتيوهيا!فهور،أعينعنتخفيهانحازنفيل!يداعها

المخضنة.أو(المخفية

متأخرةاليقينوجهعلىوهيالإسه!لي،التاريخمنفترةثعالجالتيالنصوص!ؤ-

ذلكومن،الرسميةالتوراةنسخةفيهتمتالذيوالعصرالأنبياء،عصرعنى

----

.19:نعاملأا(1)
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ليهوديةا

اليهودعندتسمىالنصوصمنالطائفةوهذه،5ْو()ْسفر

.المتأخرهباتء)اباسم

بفناءخاصةمستقبليةوقصصاَخيالبةرموزأتتضمنالتيالأسط!يةالنصوص4-

)اخنوخ(.أو)حنوك(سفرأمثلتهاأشهرومن،العالمهذا

ولكن،بصلةالدينالىتجت!الكثروالفلسفيةوالحبهممةالأالأسفار5-

الأدبية.بقيمتهااعجابأوقيدوهااليهودبعضرواها

الرسمية،اليهوديةعلىمنيثيمةطوائفوكتابتهابروايتهاانفردتالتي!!!لنصىص
اليها)1(.الرجوعاوقراءتهاأواستعمالهابعدمالبهوديةالشريعةعلماءوجزم

.طأسفارها:ندوينوتاريخالتوراة4-

،الأسفارهذهبهاكتبتالتيوالأساليباللغاتملاحظةمنللباحئينظهر

والسياسيةالاجتماعيةوالبيئات،وتشاريعوأحكامموضوعاتمنعلبهتشنملوما

لعصرلاحقةعصورفيألفتقدانهاكلههذاملاحظةمنلهمظهرفيها،تنعكسالتي

القرنحواليالأرجحعلىيقعموسى)وعصرغير-قصربأمدموسصالسلام

ألفقدوالخروا!مكوينسفريمعظموانالميلاد(قبلعشرا!لثأوعشرالرابع
قبل!بعالقرناواخرفيألفقدال!شهسفروأن،الميلادالتاتقبلالقرحوالمط

بعدأيالميلادقبلايخأميم!وِابرابالقرنرتفيألفاقداليمث!ص!سفريوأنالميلاد

غنلفةوشرائععقائدفيهآوتتمثل،اليهوِدبأقلاممكتوبةجميعأوأنها،البابالنفي

الطويل.تاربخهمأدوارمختلففيلدبهمسائدةكانتالتيالمتعددةوالنظمالأفكارتعكس

الأخرىالأسفارمنقسماأنالباحثونيرجحالتحقبقاتهذهأساسوعلى

القرنواوائلالتاصمعالقرنينالأخيرالنصفبينالواقعة0الفترفيألفقدللتوراة

والملوكوصموئيلوالفضاةبوشعأسفارالقسمهذاويثمتمل،الميلادقبلالسادس

بينالفترةفيالفقدأخرقسمأوأن،الأنبياءأسفارومعظمالأناشيدونشيدوالأمثال

.:62-65ظاظاحسن/د.اليهوديالدنحطالفكر)1(
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ليهوديةا

اسفارالقسمهذاويشملالميلاد،قبلالرابعالقرنوأواخرالسادسالقرنأوائل

)1(ْدانيالسفرمنوقسماوزكريايونس

نفدبرحسبالمقدسللكتابخطيةنسخةأفدملندوينتاريخأبعدأنويلاحظ

نأيعنيوهذا،الميلاديالرابعالقردنهايةهو،الغربيينالأديانعلماءمنالمتساهلين

!!!)2(.سنةألفيمنبثثرالتوراةنزولبعدكتبتقدللتوراةمدونةخطيةنسخةأقدم

-**!النوراة:بهاألفتال!اللغة5-

ذلكمنيستثنىولااللغةوو!العبرية،واحدةبلغةالتوراةأسفارجميعدونت

منأجزاءبعضوهيالآرميةباللغةالأمراولمنألفتيسيرةأجزاءبعضالا

صم!مأرمياء.سفرمنواحدةوفقرةو!ااسفري

)الترجمةباسمأشتهرتالتيايهبوناكأنيةاهيالقديمللعهدترجمةوأفدم

العبريالأصلفيتوجدلاسفرأغشرأربعةعلىالسبعينيةالترجمةوتشتمل(،السبعينية

واسفار،لسليمانالحكمةوسفر،طوبياسفر:هيالأسفاروهذه،إليناوصلالذي

الحكمة،سفرأوالكهنوتوسفر،يهوديتوسفرأسفار،أربعةوعددهمالمكابيين

لعزرامنسوبةأسفاروثلاثة،والتنينبلوسفر،سوزانوسفر،الثلاثةالأطفالونشيد

وعن.دانيالمعفصفيزياداتوبعضالعبرى،الأصلفيالمئبتالسفرعلىزيادة

الترجمةهذهانواللاتينحة،اللغةلىالقديمالعهدأسفارثرجمتالسبعينبةالزجمة

للمكابيين،معفقطا-علىاشتملتفقد،المطابقةكللهامطابقةكانتاللاتينبة

.العبريالأصلعلىالسبعينيةفيزيدتالتيالثلافعزراأسفارمنهاوحذف

عنواللاتينيةاليونانيةالترجمتانبهاتزيدالتيوالأجزاءالأِسفارعنوفضلاَ

.الانطباقتمامالأصلهذاعلىتنطبقانلاالمواضعبعض!فيف!نهما،العبريالأصل

الىالعبريةمنالنوراةاليهوداحبارنرجمفقد،للتوراةأخرىترجماتوهناك

فيمستخدمةوكانتالآرميةاللغةلهجاتإحدىوهي،الحديثةالآرميةاللهجة
ح!

18.،17:وافيعليد./المقدسةالأسفار)1(

.55:الشرقاويمحمدد./الأديانمقارنةفي)2(
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ليهوديةا

وتمت،السريانيةالمسيحيةالكيسةمدرسةترجمتنفسهاالفزةهذهوفي.فلسطين

)1(.اليونانيةالسبعينيةالترجمةعنترجمته

للئوثآ:الموجهالنقد6-

موثوفيةعدمنؤكدالتيوالناريخيةالعلميةوالبراهينالأدلةمنالكثيرهناك

)2(.:الأدلةهذهأهمومنايدينا،بينالموجودةالتوراة

العيضاللغةأنالراجحمن:السلامعليهموسىلغةعنالتوراةلغةاختلافأ-!

موسىوفاةبعدايبالكنعا-ذشواختلاطَهمفلسطينالىاليهوددخولبعدنشأت

لغتهموتكلماهلهابثقافةوتثقففيهاونشأمصرفيولدلموموسىالسلامعليه

سفرفيوردكماعامأ0هـ4()مصرفيمكئوااليهودأنوكاا!ة،المصر

ايضاَ.البلادأهللغةتكلمواأنهمنقولالمنطفأنفمن)04:12(الخروج

جانبإلىمصرإلىرحيلهمقبليتكلمونهاكانواالتىبلغتهماحتفظواوركا

كانالتيباللفةنزلتالن!إةأنوالمفروض،العبريةتكنلماللغةوتلكالمصربة،اللغة

الثوراةأنكا،العبريةسوىاخرىلغةاوالمصزطىالقد!ةوهيوقومهموسىيتكلمها

والترجمة،الأضليةموسىلتوراةترجمةتقديرأحسنعلىنهيبالعبريةمكتوبةالحالية

.محالالأصلثعدللا

العوردمنكثبريعتقد:السلامعليهاررسىالحاليةنسطتالتوراةثبوتعدمب!(

فيوردتنصوصعلىمعتمدينالحاييةاالتوكاتبهوموصىانوالنصارى

،9:31(التوراةهذهموسىوكتب):التئنيةسقرقيوردالذيمثلالقديمالعهد

ذلك:ومنالاعتقادهذامثلعلىتساعدلاالداخليةِالئمراهدولكن

المتكلمِبصيغةلكتثفآكاتبهاموسىكانولوالغائع،بصيغةمكتوبةالتوراةا-

شحصيته.حوليدورأحداثهامجملوأنخاصة

:21-22.وافيعليد./المقدسةالأسفار)1(

.:89-601السعديعمد/والنوراةالأربعةالأناجيلفيدراسةانظر)2(
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اليهودية

حليما!لفمنفكانموسىالرجلأما(:3:12ْ)العدِدسفرقيورد2-

وأيضا11َ(:")3::الخروجسفرفيووردلمالأرضوجهعلىالذينالناسجميع

!.الشعبوعيونعدعيونفيمصرضأفيجدأعظيماَكَانموسىالرجل

نابدولا،نفسهعنالكلامهذاقالموسىيكونأنالمستحيلومن

خر.شخصعنصادرةالشهادةهذهتكون

أرضفيالربعبدموسىهناكفمات"أ(:5-أ)34:السثنيةسفرفيير3-وورد

ولمفغوربيتمقابلمو7بأرضفيالجواءفيودفنهالربقولحسبمؤاب
!ت*

حينسنةوعسرينمائهابنموسىوكان.اليومهذاالىفبرهإنسانبعرف

عرباتفيموسىإسرائيلبنوفبكى،نضارتهذهبتولاعينيهتكلولممات،

مثلإسرائبلفيبعديقمولم،موسىمناحةايامفكملتيوماَثلاثينموأب

أرسلهالتيوالعجائبالآياتجميعفيلوجهوجهاالربعرفهالذيموسى

لبعلمها".الرب

مناسرائيلبنوافعلوماذامات،كيفبنفسهكتبفديكونأنمعقولأوليس

فينيبعديقملمو:"اليومهذاالىقبرهانسانيعرفولم31:الكاتبوقولبعد،

طؤبل.بزمنموسىبعدعاشالكانببأنيوحي:موسىمثلاسرائيل

أدومأرضفيملكواالذينالملوكوهؤلاء+)31:36(:النكوينسفرفيوردح!4-

فيعاشقديكونأنبدلاالعبارةهدهوكاتباسرائيل".لبنىمُلكملكقبلما

شاؤولعهدفيإلاالملكبةيعرفوالمالبهودأنوالمقروفا!بمعصر

بق!نفموسىعصربعدأي)طالوت(

قدالحاليةالتوراةأنيرونالمحقفِنالعلماء:ْالحاليةالنوراةتواترثبرتعدمج-

قبلوالخامسيوردسالقرنينبينماالما.افزةخلالد-اأحباركتبها

تمتالكتابةوهذه،السلامعليهموسىعصرمنلرونسبعةحواليبعدأيالميلاد،

التوراةأنوكا،الحباةفيدعلىظلتالتىالوثائقبعضالذاكرعلىاعتمادا

حافلةجاءتفقدوالحقد،والكراهيةبالمرارةبالشَعورمشحونجوفيكتبت

إبادتها.الىوتدعوالأخرىالشعوبسائروتحقرإسرائيلبنيتمجدالتيبالنصوص
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ليهوديةا

عزرامنطلبواال!يمنالعائديناليهودان(ا-8)8:سفرلمحمياويخبىنا

فيالبريطانبةالموسوعةوتذكرجمبعا،علبهموقراهابهافأتىبالتوراةبأتيهمانالكاهن

ومنذ.م(،ق)004عامحواليالقدسإلىقدمهذاعزراأن:039()صالثانيالجلد

هيالحاليةالتوراةأنيدركونالعلماءمنكثيربداالميلاديعشرالسابعالقرنبداية

المنفى.عصرنتاج

)التاريخكنابة)رئحن!سبمسون(الفرنسيالعالمكتب)78ءإ(عاموفي

السصعليهموسىالمطالشريعةأسفارنسبةقاطعاَفنفيانفي

علىالأحبارمنمتعافبةاجيالعكفتالأصولمخنلفةمدوناتمنمجموعةأنهاوأكد

عزرا.يدعلىالأخيرشكلهاأخذتحتىتسجيلهااعادة

داودعصراوموسىعصرالىالتوراةمننسخةأينملكلااليومونحن

الفرنبدايةفيعزراقرأهاالتيالنسخةتلكنملكولا،المنفىعصرولاوسليمان

فيالمكتشفةتلكهياليومنسحه!للت!راةوأتدم،قومهعلىفبلحميلادالرابع

م(1)7عاممنابتداءالميتللبحرالغربيالشماليالشاط!قربقمرانكهوف

شاريخا!نأنأيالميلاد،قبلالثانيالثالب*أوالقرنإلىدويهاريخيرجغوالي

تقدرزمنيةفجوةالسلامعلبهموسىعهدفيالأصلِيةالنسخةكتابةوتاريخكتابتها

بصحةالثقةوعدموالتحريفللتغييركافيةالزمنيةالفجوةوهذهأكثر.أوسنةبألف

الموسوسي.بالأصلقمراننسخةمطابقةمننتثدأننستطيعلالأننا،الحاليةالتوراة

القرننهايةالىترجعالتوراةبننسخةأقا!كانتقمرانوثائقكاثتشاف

لمعلبهموسىعهدمنسنةمن*ثميأكثربعدأي،الميلادي2لعاشرالقرنوبدقيالتاسع

النصَمعتمامامتطابفةلبستقمرانوثائقأنالبريطانيةالموسوعةمنويفهم.السلام

فدفمرانوثائقلأنالتطابقمنالنأكدنستطيعلاولمحن،العبريةللتوراةالحالي

معتطابقهايظهرونحتىيحرفونهاانبعيداوليساليهود،يدفيأخيرأاستقرت

الحالية.التوراةنصوص

النوراةأنعثييرالسابعالفرنمنذالمحققونالعلماءأدركلقد:راةمصادرنعددد-

نتاجليستأنهايعنيوهذا،مختلفةمصادرالىتعودرواياتعدةمنتتكونالحالية
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ليهوديةا

التيالمسلماتمناليومأصبحالأمروهذا،الكتابمنمحموعةبلواحدكانب

أنفسهنم.اللاهوتعلماءبهابعزف

منتخلصواوطباعهماعثقاداتهمالمحرفتأنبعداليهودأنالقولوحقيقة

سواهاوكتبوا،وخلقطباعمنباشرواعماتختلفكانتلأنها،الحقيقيةموسىاسفار

سواهاالىموسىأسفارنركناف!ذا.عقيدةومنناريخمنما!لريدونمعيتناسبمما

الحقيقين،مؤلفيهاغيىإلىنسبتا!سفارهذهف!نالنتيجِة،نفسوجدناالأسفارمن

الكتابقرروقدالأسفار،هذهلهمنسبتعمنجدامتأخرينكانواالمؤلفينانويبدو

وارميايوشعوبينارميا،كتبهي!سفرانبعضهمويرى،الحقيقةهذهالغربيون

الآخرونوينسبةحم!االبعضينسبها!،وسفرتقريبا،قر*ؤنثمانيةمنأكثر

قرو!ك!تسعةمنكثروفنيحاسعزراوبينفنيحاس،إلىثالثفريقوينسبهعزرا،إلى

،دانيالفيهعاشالذيالبعيدالزمنذلكفيكتفقديكونأنكلكنلادانيالوسفر

ذلكبعدكتبقدالسفرهذايكونأنبدلابل،الفرسيدفيبابلسقطتعندمااي

لمالبابليالأسرزمنفياليهودانمعمفدونبة،كلماتيتضمنفهو،قرونبثلاثة

ارمياأتوالمنطرفااقتبسقدالسفرأنالىاضانةبعد؟اليونانمنخالطواقديكونوا

.)1(البابليالأسرإبانوجدواقديكونوالمالأنبياءهؤلاءأنمعوزكريا،وحزقيال

هي:مختلفةمصادراربعة.ن--التوراةتعروأليهاالتيوالروايات

إلىبرجعوهو،بم"21ع!ص!رهب()بهوهاسمبحمللممصدرص

يهوذا(.)مملكةيسمىكانمماالجنرب،منكانواالميلاد،ورواتهالتاسعوللبلالقرن

-

العشرةاسرائيلأسباطفيالمنتشرباسمهالمحهعلىعلماِ)إلوهييم(اسميحملمصدرء

الميلاد.فبلالثامنالقرنإلىئرجعالمدرسةوهذه،الشمالفي

يلقيلامثقفوسطعنصادر،عتتشرسجوهرهفيوهو،الشريعةتثنيةمصدر3-

غضونفيمرةلأولكتبتقدالمثنيةأنذلكوخلاصةالشجىِ،القصصالىبالاَ

.م(.ق)621سنةموسىتوراةمنجزفااعتبرتثمالميلاد،قلزرالسابعالقرن

253.-251:شليأحمدد./البهودبة()1
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ليهوديةا

أضيفتقدالحواشيوهذهالميلاد،قبل!االقرنإلىوترجعلكهنِة،خؤ(ح!شَني4-

فزةوهيالباصالي،السيمنالعدةبعدأيونحميا،اعز2عهدفيالتوراةنصالى

مقدراتعلىسيطرتهموكاملقوض!،قمةالىالأحبارالكهنةأوفيهاوصل

اليهود))(.

ك!نسخثلاثللتوراةأنالمعروفمن:للنوراةالفدكلةالمخطوطاتبينالاختلافاتهـ-

أصولهاترجعالعبريةوالنسخة،لةوالس!و!نانيةاثعريةالنسخة-هيأساسية

والأصل،بالسبعينيةثعرفترجمةفهياليونانبةالنسخة1،البابليإلمنفىعصيرإلى

هذهموثوقيةمنللتثدبالتاليسبيلولامجهولالمترجمونعليهاعتمدالذيالعبري

مننسخةوأقدمحالبا،الموجردالعبريالنصعنيختلفالأصلوهذا،الترجمة

الميلا3ع.الرابعالفرنإلىتعودالزجمةهذه

اليهودبماوهم،السامريينالىنسبةكذلكال!كتسمىالنسخةوأما

الأشورين.لدعلىسقوطهابِعداسرائيلمملكةفييعيشونظلواالذين

كبيرا،اختلافافيهافوجدواللتوراةالثلائةالنسغبينالعلماءقارنولقد

هدهوثلثا،العبريالنصعناخئلافستة-فعلىتحتويالسامرريةنالتوراة

واليوئانية.السامريةالنسختينبينقائمتقريباالاختلافات

القديمالعهدكتاباتببعضيتعلقفيما)884:2(:البريطانيةالموسوعةتقول

للكنابة،إخضاعهافبلطويلةلمدةشفهياظلنناقلهاانحقيقبةامكانيةنوجدف!نه

وأالثضخيمأوالاخثصارمنعانتركاالموادهذهف!نالزمنيالفاصلهذاوخلال

إنبلفحسبتتغيرلمالأصليةالنسخةف!نوبذلك،النقلةأيديعلىالتحريف

المشكلةوثزدادكتابتها.بدايةمنذواحدتنقيحمنأكثرولدتقدالمتعافبةالنقلعملية

كتابةزمنوبينالقديمللعهدالأصليةالكتاباتزمنبينالكبيرالفارقبسببتعقيدا

منسنةألفالىالفارقيصلالأحيانبعضوفيحالياَ،الموجودةمثبلاتهاأقدم

.2628-:ظاظاحسند./الهوديالدفىالفكر)1(
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ليهوديةا

الذيالمتعمدوغيرالمتعمدالتغييرامكانيةف!نالفاصلةالمدةتكنومهما،النسخاعمال

)1(.والحاضرةالموجودةالمخطوطاتنسخعملياتجميعفييؤئر

وهذاأسفارها،بينالتنافضمنالكثيرالتوراةفيلمجد:اةالتورأسفارينالنناقضو-

الالايصدرالتناقضلأن،اللهغيرعندمنأنهاعلىيدلف!نهشيءعلىدلان

منها:كثيرةذلكوامثلة،الضعيفالقاصرالمخلوقعن

مفتقد!مفه!لئمالنصْلقولح!ثوالرايعالثالثالحيللؤ!-الآ!تىلاْ

أدالىص18()14.والعدد9()5.والمشه2.34(الحروج)أسمارلىوردماص

حزقيالسفروفي،والرابغالثالثالجيلحتىالأبناءءأ.ْوفيالأبناءفيالآباء

الاب!مب!مموت،هينخطىءالنيالنفس*بهجاءفقد،الحكمهذامالعارضبي

وشر،يكونعليهبز،الابناثممنلايحملوالأباصسو،إثممنيحهل

واضح.تناقضوهذا،(18:2:يكونْ-)حزقيالالشريرغفية"

Ado

وجهيترىأنتقدرلا"لموسىقاليهوهأن)33:02(الخروجسفرفيوورد!

ويكلم.أ(أ)23:السفرنفسفيوردبينما"،ويعيشلايراصىنيالانسانلأن

أيضاالسفرنفسفيوورد،صاحبه+الرجليكلموج!كماموسىالرب

شيوخمنوسبعونوأبيهوونادابوهارونموسىصعدثم"9-01(:)24:

الله.رؤيةبسبب!كتلمهؤلاءمنأحداأنومعروف،اسرائيل.الهورأوااسرائيل

ذكراالسفبنةفيمعهيأخذأننوحاَأمراللهأن91(:)6التكوينسفرفي-كلورد

نفسهالسفرفيذلكبعدوردثموالطيور،البهائمأ!!مننوعكلمنوأنثى

وزوجين!والطيورالطاهرةالأا!نحثالبهالبميأخذأنأمرهاللهان2(:)7

دخلالأرضعلىيدبماوكلالطيورومنبطاهىليستالتيالبهائممن

نوحا+.اللّهامركماوأنثىذكراالفلكالىنوحالىإثناناثنان

وقدفبندم؟انسانابنولافيكذ!اتتيماناالقليس91(:")23:العددسفرفيوورد-

فقد،يندموعلا-رجلالالهانوبؤكدذلكينافضماالأسفارمنكثيرفيورد

.111117-:السعديمحمد/والتوراةالأربعةالأناجيلفيدراسة)1(
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ليهوديةا

بشعبه.بفعلههأنفالالذيعل!الشرالربفندم:+:14()32الخروجسفرفيورد

شاؤولجعلتقدأنيعلى)ندمت11(:01-)15:صموئيلسفرفيوورد

ملكأ.

ينناقضالتوراةمحتوياتمنالكثيرهناك:والناربخيةالعلميةالحفالقالنناقض!ز-

وعلى:.بركايموريس!يقول،ر!اأثبتهمامعوواضحصريحبشكل

قدأنهكيرالأرضعلىالانسانلظهورالتقر!يالتاريخنجهلف!ناالمثالسببل

منالعاشرةالألففبلفبماناريخهاوضعنستطبعبشربةلأعمال7ثاراكتشفت

نستطيعلاف!نناوعليه،للشكمكانأيهناكيكونأندونالمسيحيالتاريخ

الإنسانأصلنحددوتواريخأنسابايعطيالذيالنك!لنسفرصحةقبولعلميا

)ا!.المسيحقبلقرنا)37(محواليأدم()خلق

عفرا!داتفدلكند!فيهو!إلمسيعميلاالىمن-أدمعمر-الإنسان

والأعمااا،نسا!لائمهصبس!حلصوالدي

تمدير.أفلكلبونخىعلىصالانسان

كلعلىوقضكلهاالأرصبىعئمالطورفانان7(:)23التكوينسفرمنويفهم

حضاراتهناكانتؤكدالتاريخيةالأمحاثولكننوحسفينةركابالأحياءلمعدا

الطوِفانانيؤجمدوهذا،انقطاعدونالطفىكبعدمستمرةوظلتالطوفانقيلقامت

التكوين.سفرفيوردكمايكنولمنوحقومعلىمقتصراصكان

عصرفيباَميحا!اشااب!تجبم!أن:أ(و)2:26()02التكوينسفريذكركما

فيعاشالسلامعليهإبراهيمانيقدرونالتاريخوعلماءالفلسطيني!،ملكابيمالك

الفلسطنيينظهورناريخلرجعبينماالميلاد،قبلالثاس!عشرأوالع!هنالقرن

الميلاد.قبلعشر2لثلاليالقرنالىباسمهمفقتسطينسمي!الذين

ذلك:ومنالعلممعتتفقلاالطبيجيةالظواهرلبعضتعليلاتالتوراةوتقدم.

.12:بوكايمورش!/الحدبثوالعلم.والالمجيلوالتوراةالقرأن)1(

.123:السعديمحمد/والتوراةالأربعةالأناجيلفيدراسة()2
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ليهوديةا

ثحريضهابسببلهاعقوبةهوالترابوأكلهاالحيةزحفسببأنتذكرفالتوراةا-

:14(.ألتكوين:3المحرمةالشجرةمنبهتأكلحوا

لأوامرمخالفتهاهوالوضععندالمرأةألامسببأن16(:)3التكوينكروبذكرب-

الهرمة.الشجرةينوأكلهاالثه

إليهمنظرالثهأنإلىعائدالبثيرتعددسببأن:ا-9()11التكوينسفرويذكرج-

واختلفتأقوامهمفتعددت،وشتتهمألسنتنهموبلبلفحسدهممتفقينفرآهم

السننهم.

ليتذكرالسماءفيوضعهاللهقوسهوقزحقوسأن:13(9)التكوينويذكرشفرد-

ي!ثانيةالبشرهلاكبعدمالطوفانبعدوقومهنوجاوعدِه

بوماَ،احطبعينذكراتنجبالتيالمرأةنفاسأنأ-5(:)اللآوفيسفرويذكر-!-

فيف!درقللعلممخالفوهذابوما،ثم!نينيكونأنثىتنجبالتيالمرأةونفاس

.النفاسدمنزولدوامومدةعلاقةولا،انثىأوذكراالمولودأكانسواءالنفاس

قراءةمنيفرغحينللتوراةالقارىايفاجأ:التوراةفيالآخرةذكرورودعدم-ي

أيضأالمستحبلومنالآخراليومالىاشارةعلىعيناهنقعأندونالخمسةاسفارها

أساسيركنرالآخاليوملأني!تباعه،ببلغهولمالتوراةفيبكتبهلمموسىيكونأن

الإلهي.العدللتمامضروريوأمرالنوحيدعقبدةأركانمن

ولكنهاالقيامةيومالىاشآاتالأخرىالتوراةأسفاربعضلم!وردتوقد

.اليومهذالوجودوتأكيدانمضيحاتعطيغامضه-ولا

وِقمابمطرفيَنَإليحوللألمقتآيةاليهودانقسامأل!الييأا!صهواا!اص
صحبحة،غيربطربقةولكنالآخرواليوم5با-َءوْ،ء

مملكةفييشزكواحتىالبهعأمواتمنللصالحينسيكونالبعثأنيعنقدون،نهم

المنتظر.المسيح

بأنولعنقدون،وجودهدنمنكرونالآخرباليوميرفىمنونلاوهموالصص،ص

.الإنسانحياةأثناءالدنيافييكونانوالعقابالثواب
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اليهودية

اللّهتصفاليهودأيديبينالموجودةالتوراة.بهلاتليقبأوصافاللّهوصفك-

بصفاتتليقولا،المحتاجالضعيفبالمخلوقإلاتليقلابأوصافوثعالىسبحانه

الضعيف،الانسانصفاتاللّهعلىالتوراةأطلقتفقد.وتعالىسبحانهالخالق

وجلعزوهو(،23::)التكوينوالأرضالسماواتخلقفالتعببعدِيستريح

فيوردكمانعلماعلىويندمافعالهفيمزددوهو17(،31::)الخروجيتنقسِ

أبواببطلاءاليهودأمرفقدشيء،كليعلملاوهو:9-14(،)32الخروجسفر

بيوتلتدميريأتيحينيدمرهاحتى3بيوتهمبهايكينرعلامةصليكونبيوتهم

الناسرأيفحينما،عليهمويحقدالبشريحسدوهو،:21(13:)الخروجالمص!يين

كماوشتتهمألسنتهموبلبل،عليهمحقدو+حكعةلغةويتكلمونومتعاونينمتفقين

نااستطاعواالبشرإنحتىالبشر،يصارعوهو:901(،!)1التكوينسفرفيورد

يعفوبمصارعةعن24-03()32:التكوينسفرفيوردكما،ويصرعوهيغلبوه

باركه.حتىيتركهولم-،وعلاجلالله-يغلبانيعقوباستطاعفقد،اللهمع

فيواللّها(،:28:)الثكوينالق!المحروقةارائحةيحب-وعلاجل-اللهوان

3(،:)01الخروجسفرفيوردكمافقطباليهودخاصعنصريالهالهرنةالتوراةنظر

أ-3(.الشية)7:سفرفيوردكماالفلسطينيينب!فناءأمرظالمفاسالهوهو

جميعيقترفونفهم،مشوهةصورةالتوراةفيالأنبياءصورةالأنبياء:صورةتشويهمصر-

عنمعصومينكيرعندهمنالأنبياءولذلكالك!ائر،الىالصغائرمنالذنبمانواع

بهمرحىأنهأصحابهبدعيكتابفيتكوننككنمالاالصورةوهذه،المعاصي

الخيرفيللناسقدوةيكونواانالرسلإرسالمنأرادتعالىاللهلأن،اللهعندمن

ذلك.عكسوليس،اللهوعبادة

حتىسكعالسلام!ليهانالتكوينسفرفيجاءماذلكأمثلةومن

السلامعليه)براهيموأن،:21-22(9)التكوينلابفعورتهوانكشفتالثطلة

أخرىمرةجرارملك)أبيمالك(ودلىفرعؤمرةالىسيإرةزوجتهيسلمانرضي

زنىالسلامهـعليهوأن:أ-7(،)02و:14-02(12)التكوينأحثهانهامدعمما

وان،03-38(:91)التكوينذكرينوأنجبتامنهوحملتاالخمرشربانبعدب!بنتيه
--
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اليهودية

أنها!كمعلىوحصلأعمىكانالذيالسلامعليهإسحقأباهي!دع

-1:)27التكوينخليفئه(فهوأبيهبركةنالومنالبكر.ءبصفتهأخيهحقمن

النساءو!ابادةأ(،نم31)العددالأطفالبقتلأمرالسلام!ليهوأن04(،

!جمليهوان3:3-6(،)المثنيةوناشرقمدينةستينفيوالرجالوالأطفال

ونحبرنا(،:2-324)الخروجإسرائيلبنواعبدهالذيَل!لصنعالذيهوالسلام

الزواجاللّهحرماللواتيالغريباتالنساءمنتزوجالسلامس!عليهأنالتوراة

:أ-11الأولالملوك)سفرلزوجاتهارضاءالمعابدلهاوبنىالأصنامعبدوانهبهن،

ارسلهثمجيشهقوادأحدبزوجةزنىالسلامعليهأن!اكذلكالتوراةوتزعم8(،

26(.-:111)صموئيل)سفرمنهليتخلصالقتالجبهةإلى

وشرائعاحكامعلىئحتويفالتوراة:والمنطقللعقلالتوراةتشريعاتمخالفةم-

ومن،تعالىاللهعنصادرةثكونأنوششحيلوالمنطقالعقلتخالفونواهوأوامرفي.

وردوهذااجني،برجلتتزو!لاحتىبألمحميتهلزواخعلى0الميبتالتثنيةإإ3مثلهإجماسفر

تجوزلاالالاحةهلهولكنبالبملا،الأجنىيقرضبأنلليهوديالتوراةاباحة

:5-01(.25)التثنيةياليهيرأخيهمعلليهودي

جمور.أخوةلهاكاناذاتروثلاالبنتأن:8()27العددسفرلىوورد

التيبالقصصمليئةفالتوراة:الأخلاقي%أنواعجميععلىئشجعالتوراةن-

هذهوأكلب،والك!بوالخداعوالغ!ث!والزناالسرقةصورمنكئيرعنتتحدث

ذلك.أمثلةومنالأنبياء،أبناءأوالأنبياءبهايقومالقصص

أبيهبزوجةزنىيعقوباوبخنلينأمن:22(،)35التكوينسفرفيجاءما

ساكنا.يتحركولمبذلكابوهوسمع،اخوتهمناخوينوام

يعقوِببابنةزنىالكنعاصصذشمنشاباأن:6-03()38التكوينسفرفيوورد

يختر-!ووسمه.أنشريطةفوافقأبيها،منيدهاوطلبجاءثمشة()لم
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ليهوديةا

ابنهبزوجةزنىيعقوببن!ذاأن:6-03()38التكوينسفرفيكذلكوورد

زوجةراحيلأن35(91-)31:التكوينسفرفيجاءكما،توأمينمنهوانجبت

لاأنهاوادعتتحتهااخفتهاليسزدهاجاءوحينماأبيها،أصنامسرقتيعقوب

النساء.عادةعليهالأنالفماع!تستطيع

؟التوراةاليهودحزفلماذا7-

رأسهموعلىبابليهوديدعلىوتبديلهاالتوراةثحريفعلىالأدلةهذهكلبعد

ذلك؟فيغايتهموما؟المقدسالكتابهذااليهودحرفلماذاالباحثيتساءلعزرا،

غيرقتاليةفئةببعضهاتربطأنهييةالبهوالشريعةغايةان:ْديبسهيليقول

وأالرحمةتعرفولا،معهمالمهادنةاوالمصالحةتقبلولاالغير،معللامتزاجتابلة

فيالمدوناليهودتاريخبأنالجزممنمناصلاكلهذلكعلىوبناء........الشفقة

خلقوهدفهم،البابليونالمتأمرونإختلقهوقدواممع،نطاقعلىمختلفالتوراة

باطشاَتنظيماَعليهمتفرض،وذريتهمالمنفيينلدىاثهاقاغايةلهاقوميةتقاليد

كاياتهموتبريرلإخفاءعليهمالدينثوباضفاءثمومن،الشريعةتحتآمرة

)1(.العالمضدالاجرامبة

معنىتمامايدركمالمصحبحافهماالتوراةبفهماناليهوديغيريستطيعولا

النصفيالكلمةهذهوترجمة)كولمم(.وجمعها)غوي(العبريةالكلمةشمولومدى

يقبلوالمالذيناوالغرباء،اواليهود،كيروهم(،)!3الشعواو)الأإلىالإنجليزي

القارىتعطيلاأنهاإلاحرفبا،صحيحةالترجمةهذهكانتولئن،كدينباليهودية

اليهودية،العقليةفي)كوييم(كلمةتخلقهاالتيالمثيرةالعاطفيةالفعلردةاليهوديكيى

الهنقرة،الحليقةالقرودوطورأ،المكروهالعالميالعدوتارة،لليهوديبالنسبةنعنيفهي

الغبى)2(.الغوييمقطيعاو

يلي،كاالتوراةتحريفإلىأدتالتىا!سبا!اجمالويكلكنناأ
سصء

21:ديبسهيل/التوراة)1( 02c.

.24:السابقالمصدر()2

4-01-

http://www.al-maktabeh.com



اليهودلة

!!*جم!

وابادةبالمنكرالأمرالثهإلىالتوراةكتبةنسبلقد:وفسادهماجرامهمتريرأ-
خى-

نسبواكما.لجرائمصانهمشبمياكطاءالأوامرهذهتكونحنىالشعوب

وانحرافهم.معاصيهميبررواحتىوأنبيائهملرسلهموالفواحشالموبقات

نايجدالتوراةفيالناظرانر:آاللّهشعبانفسهمجعلتاريخهمتمجيد2-

اللهشعبأنهمعلىويؤكدوااليهودسمأنيرنعواأنطاقتهماحج!حاكتأبها

.:المثنيةسفرفيوردفقد،وأحباؤهاللّهأبناءوانهم،الشعوببقيةعنالمتميزالمختار

الرباختاركوتد،الهكللربمقدسشعبلأنكم......الهكمللرباولا-أنتم

)التثنيةالأرض!:وجهعلىالذينالشعوبجميعفوقخاصاشعبالهتكونلكي

14-1:)3

نفسهعلىفطيهااللّهإلىنسرواوقد:الموعيوطنهمفلسطينجعل3-

أوردهومماالأبدلمالىفلسطينأرضكنحهمتقتضيويعقوبواسحقلإبراهيم

ولنسلكلكوأعطى:اهيملاقالاللّهانالوعد:هذاعن:8()17النكوينسفر

ث!الهكمْ.وأكونأبدياملكاكنعانأرضكل،غربتكأرضبعدكمن

ونسلهاسماعيلمواالأرضهذهفيحققوكاسواهملأييكيرفيلاوحتى
يعقوبنسلقصرمملىون!سله،يعقوبشقيقعسعىحرموَاامالصرأحقمن

منأمتاربضعةاشترواأجداد!أنتفيدقصصالففوابلبلىلكبكنفواولم،ففط

يعودواانفيالحقلهميكونحتىالكنعانيينلأصحابهاثمنهاودفعواالأرض

فيهالفلسطين-آ

ولدكنعايليننوح!فيهاجعلواعجيبةتصةلفقوابلهذابكليكتفواولم

وبانتسكرنوحاانفادعوا.نثسالنسلعبدايكونانعديهل!ويدعوحا

جعللعنم!وياااولداهبذلكقامبينما،يسترهصولمالصغيرابنهفراَهعورته/

وه3aراةكتبةادعىويونحهيلعنهأنبدلولكنهحا!،علىيغضبنوحاإ

نسلمنلاخوتهعبداسيكونكنعانأننوحالمستقبل/وقررفيلهسيولدالذيلى كنعا-

وهملهممممبرراالحكايةهذهالكتبةلفقوهكذا21-27(،:9التكوينويافتلمسام

،.فلسطنأرضأصحا!الكنعانمنستيجدييالكي-نم يدعوكما-ساأبنا
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ليهوديةا

الثانيالمبحث

التلمود

كلمةمنمستخرجة(TALMUD)التلمودكلمة:!وأقسامهبالتيميربالتعريف!ا-

يحتويالذيالكتاب:تعنيالكلمةوهذه!تعنيالتي(LAMUD)لاميرد

الذيالعما-يالكناباي)النلمود(،باسمتدعىوالتي،اليهوديةالئعابعلى

وتعا!يمه.اليهوديالشعبمعارفكلويبسطيفسر

المؤلفهوالسلامعليهموسىيعتبرونف!!)(.التلمود،اما
ألواحعلىالمكتو!الفانونإلىبالاضافةأئه،دويفسرونالكَتا!،لهداالأول

.-

اللهمنأيضاموسىتسلمفقدسيناء،جبلعلىربهمنموسىتسلمهالديالحجر،

فيالرابيونوششطردا!ييدعىمالمدالقانونلهذاوحأواتفس!ت

محددهوأ-هـممالوقتموسىبقاءفيالسببهوهذاإن:قائلينللقضيةتوضيحهمِ

المكتوبالقانونموسىتسليمكقدرتهكانوعلا()جللأنهسيناء،حبلعلىله

الشفويالقانونهذانقلالسلامعليهموسىأنايضاويقال.بمطواحديومخلال

منعددالىبالسَالينقلالقانونهذاوأن،السبعينالشيوخالىنقلهوهذا)يوشمع(،الى

شفوياإ2(.عليهاوالحفاظاستيعابهاالمستحيلمنباتزمنجاءحثىالرابيين،

ا!:ألواحسنعطيك:"اناالتوراةفيجاءمااليهودالحاخامات.احدويفسر

:الأ-امنالمرادبأنM2:24)الخروجلهم"لتعلمها،كتبناهاووصأئاوقانونا

يعنيوكتبناها%هي:ءلوحعا!،وال!هو،الو!را

ض!ا)3(.معناهلتعلمهااليهود(،)يتناقلهامقدشةكتاباتمنالأنبياكتبهالذي

.اليهوديالدينرحلوهو،رابيحمع1()

.:22:21براناتيسالأبالتلمود/فضح)2(

:14.خانالإسلامظفر/وتعاليمهتاريخهالنلمود()3
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اليهودية

خت-

التفسرآكثرثللتلمو!وكلماوفإلأساساالجزءهو)!

ندونكانت)المشناه(،كنابمحتوباتحولواحكاممناظراتمن،بومبعديوما

الشرءووهو)الحمارا(.باسميعرفمابعدفيماشكلجد!كجزءإليهوتضاف

التلمود)1(.كتابالتعابهذهعلىوالتعليمات

بعدالانبدألموتفييدها)المشناه(شرائعلروآبةالأولىالهاولاتأنالمؤكدومن

تروىالشرائعهذهظلتوقد،طويلبزمنالميلادقبلالخامس!القرنفيبلي!السى

)2(.المسيحقبلالأولالقرنإلىالكاملةالفوضىوتسودها،حسيبولارقيببلا

جيل)ر(،عنجيلأأربعولى!محصاموسىعنتناتلهشيءالمنشاهأناليهود:ويضيف

منالمختلطةالكتلةتلكفيوالمنهجالنظامناراولوكان

ا-علىالدينيالمجلسرئيس!اليهوديالحبربهقامالذيلا!ترا
زمانه.فيالمسيحولدالدياليه!أميى،هيرودسايامفي)4(.(

ثم،المعروفةالستةاقسامهاإلىالمروياتهذهتقسيمخططالذيهوالحبروهدا
--

هدهداخلفيالجزئيةالتفاصيلبعض!فنظم-..هو7خريهوديحبربعدهمنجاء
وأضافالمشناةنصوصفأكمل)مئر(يا!الحبربعدهمنوجاءالييية،الأفسام

فهونعرفهالديوضعها!فيالذيأما،الأحكامنمزيدانظامهاإلى

الميلاد.بعدالثانيالقرننهايةحواليذلكوكانهاي!ناا)اليهوديالحبر

وتامالمروياتأكملانهبل،وتنظيمتبوببمجردهاناش!لميهوذاعملبكلولم

ذلكومنذ،النصوصمنمجموعةالمشناةمنكوجبهاأخرجوتدقيقتمحيصبعملية

:23.براناتيسالأب/النلمودفضح)1(

ظاظا:66.حسند./اليهوديالدنحطالفكر)2(

.14،15:خانالإسلامظفر/التلمود)3(

اليهوديةالهكمةموضوعويعالجالمثاه،أبوابأحدوهوالعليا،الهكمةبالعبريةومعناها!ه(

منحالةيعالجفصلوكلفصلا،عراحدالىمقسموهوودستورها،وقواعدهاالعليا

تتدخل.اوفيهاحكمهاتصدراناليهوديةالعلباللمحكمةتمكنالتيالحالات
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اليهودية

)1(.ا!تلهوذا(ا)مشناةتسمىالنصوصمنالجموعةهذهأصبحتالحين

تومناظرانمنمناثا،فقدتكو)الجما!ا(دفهرالتيموالثانيمنالقسمأمار

إلىوأضيفتودونتالتفسيراتهذهجمعتوقدالمثمناة،محتوياتحولعلمائهم

%اروواضح)الجمارا(،باسمعرفمافيماتشكلجديد،كجزءالمشناة

للاراءكتحليلالجمارااعتمدتثمالمدءن،الثانيالقانونأنهاعلىاولااعتمدت

الثفسيرفيتو!وو%الشراالجماوتمثلا!لاحكاميمطعة،

القرنمنتمتدطويلةفزةفيالشروحهذهالحاخاماتوألفوالحواخ!للمشناة،

.)2(الميلادبعدالسادسالقرناواخرالىانيالث

هماومستقلتينمختلفتينبيئتينفي)الجمارا(بيسمىليماالم!ث!ناشرحتموقد

!اهما:واحد،لااثنينتلمودينظهورإلىذلكأدىوفد،لعر

ال!ف"(..والنلمودبها،ونبركأالقدسكدبنةتمسحاالأ!،

التلمودف!نلمالمشناة،كلبشرحهيغطيمالبايليمالتلمودكانداذاص

فياليهودأ!ارأنإلىاضافةنقط،المث!نَاةبعضالاثرحلانايمياظلالأد!

يحظىكانممااليهوديالفكرفيالتبحرناحيةمنارسخبثقةيحظونأيضاكانوابابل

أعينفيأعظعبتقديريتمتعذلكبعدالبابييالتلمودبقيعيثفلسمطين،شراحبه

.)4(الأورشليميالتلمودمنالبهود

ص!

أصيبتسنة،خمصممائةبنحوالبابليالتلموداستكمال.بعدالجمارا:ملاحق2-

علىعلاوةالاجتماعبة،النكباتنتيجة،شديدةبنكسةالبهوديةئثأتالأدراسات

كتبالميلاديعشرالحاديالقرنفيلكنهالتلمود،فقهاءبيننث!بتالتيالخلانات

ظهرت،منسقكيرضخمكتابالثلمودولأنللنلمود.ملاحقعلمائهمبعض

.66ظاظا:حسند./اليهوديالدنحطالفكر))(

02.25،التلمود:فضائحفيالمرصردالكنزكتابفيالشرقاوكطاللهعبدعمدللدكتوردراسة)2(

.83ظاظا:حسند./اليهوديالدنحطالفكر()3

83.84،:السابقالمصدر()4
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ليهوديةا

أب!لىإسحا!صلنالراعمد،الحاجة5ولنلبية،وافيةخلاصةايجادالىملحةحاجة
سي.حذفوتدنل!إصدارالىأمره2سنةفي!الفا

احمبمونكل!تنظمالثياللوائحتلكعلىففطوحافظالطوبلة،المملةالمناقشات

عنمنبمعملأولنسى.ْأْانإلىالحا+هكذالموظلالعملية

ابنكتابويضماثلون(،)!أي)!ة(أسماه،اليهوديالقانون

فيهحاولضخمافل!مفياعثاإليهأضافوقدبكا!،إلتلمودهدا-تهدميمون

دينيا.قومهنب!هذلكوبسبب،عندهمنوأحكامفوانيناشتراغ

حينوجاءالوفت،معهذاميمونابنكتابأهميةازدادتفقدذلك،منوبالرغم

منمنقحةنسخةم0134سنةظهرثثمأ!التلمود.ن.ابنفيهَاعتبرت وسميت،الفلسفيةبدعهجمبعمنهاحذفسير.يعقوبافلببج!عخامالكتابهذا

الأردعةالقوا!نينالأأي!النسخةهذه
،ويعقوبمبمونوابنالفاسيشروحبينالخلافوبسبب،الوفتوكرور

حاجةوش!د،موجزةوأحكامحلولعلىيحتويكتابإيجادإلىملحةحاجةنشأت

فلسطينحاخامابهذالاضطلابادروقد،قانونكتابالىاليهوديالشعب

فيلكتاب01(أروْشولشانسماهالذيأم577سنةكاهـو()حوتدف

وأغراضهم،لدراستهموشثخدمونهعند-!!ثاليهواالاالقانونالحاضرالوقت

جماعا!م"(.وتنظيم،تقاليدهموضبط،وأحكام،الدينية

نأالام،1481سنةالبابليالتلمودفصولبعضطبعتلقدالثلمود:.طبعات3-

فقد،بازلنسخةأمام،01521523-سنةبينالبمدص!فينشرتالكاملةالطبعة
--

سنةبينأمستردامطبعةثم،كثيرةاث!ياءمنهاحذفتالئىالكنسبةللرقابةخضعت

هيالمعتمدةوالطبعة،للرقابةخضوعهاركمكثيراتشوهلموالتي

مجلدا.عشرينفيام886سنةالمنشورة)روم(طبعة

.-92التلمود:27فضائحفيالمرصودالكناب/الثرقاوياللهعبدعمدالدكتورمقدمة)1(
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ليهوديةا

فيفي!أعدتنسخةعن)2-م(سنةنشرتبابللتلمودطبعةوأحسن

عشر.الرابعالقرنأواسط

بابللتلمودكاملالأسبا!أهمأحدأنبالذكرالحديرومن!

إلىالكثَيريندنعالذي،الوسطىالعصورفيللمسيحيةالمغاليالتعص!كدفيهو

11(.المخطوطأوالمطبوعبالنلمودالمحملةالعرباتفيالنيرانإشعال

طبعاتفيالكلماتفيوالتعبيرالنصوصمنالكثيرازالةالىأدىكلهوهذا

فيالمسيحيالعامخكضالرأيذلكوكمان،الدينيةبالرقابةسميماوهوالتلمود،

)2(.مقدساتهعلىاعتداءيعتبرهاكانوالذيأوروبا

،التوراةمثلمنزلاكتاباالزمانتديممنالنلموداليهوديعتبرالنلمود:أهمبة-4

منأعظميعترصنهأنهميتحققاعتقاداتهمفينظرهالانسانامعناذاولكن

المكافأةيستحقلافصييةفعلالتوراةدرسمنفي!أجاءفقدالوثا

ا!رَ!درسومنعييها،يكافأاناستحقفضيلةفعل)فلهساثيدرسومنعليها،

استحقالحاخاماتاقوالاحتقرمنأيضاُ:وجاء.........فضيلةاعظ!فعل

تعالبمتركلمنخلاصولايستحق!،فلاالتوراةأقوالاحتقرمنأماا!س

شريعةفيجاءمماافضلالتلمودعلماءاقوالي!ن،فقطبالتوراةواشتغلالتلمود،

العزةجادلوكأنهأخطأ،فقدمعلمهأوحاتمهيجامنأيضأ:وجاء،موسى

ولانقضهاككنلاالحاخاماتتعاليمانالتلمود:فيأيضأجاءكما،الالهية

فياليهودعلماءوبينتعالىاللهبينالاختلافيومأوقعوقد،اللهبأمرولوتغير-ها

الحاخاماتأحدالىالخلاففصلاحالةتقررالجدالطالأنوبعدمسألة

لصالحالمذكورالحاخامحاكمانبعدبغلطهيعترفأناللّهواضطر،الربانيين

)ر(.الحاخامات

.28،:27خانالاسلامظفرالتلمود/(1)

ظاظا:19.حسن/د.اليهوديالدفيالفكر)2(

.:017-173روهلبنجاوجستالتلمود/فضحفيالمرصودالكنز)3(
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ليهوديةا

لشوكتهم،الكاملالاهصنهيارالتلمودبتعاليميتشبثوناليهودجعلوالذيْ

فيهاووجا،القادمةللمرحلةجديدةتعاليمعنيبحثونجعلهمالذيالأمر

لإقامةتمهيداالمجتمععلىوالسيطرةبالانغلاقالحياةمواصلةيعلمهمالذيالتلمود،

عالمية.إمبراطورلة

مكنهبأناليهوث،حفظفيبقوةأسهمالتلمود:أنفابيانالدكتوررأيوفي

.الحضارةمندرجةكلوفي،ومجتمعدولةكلفي،ومكانزمانكلمعيتأقلمأنمن

يلجأ،خالدةروحيةجنةاليهوديالتلموداعطىبرج(:)جينزقول)فابيان(وينقل

وعلى،ومظالمحقدمنفيهمابكلالخارجيمالعالممنهاربأشاء،كيفماإليها

وكذلك،الدينيةأمانيهالأعمقإشباعاالمتعافبةاليهودأجبالوجدتالتلمودصفحات

عنانقطعقدالعالمأنورغم،الفكريةإستلهاماتهملأسمىنافذتهماليهودوجد

الحياةفيالمثمرةوالأخلاقيةالروحيةالقوةيزاللاايثلمعف!ن،الماضيةقرونه

التلمودبقيبينمااليهودي!ال!يمود،بقيأبرهامز:اسرائيلقالوكمااليهود

البهودي.في

كبير،حدالىمؤسسة،اليومهذاحتى،اليهوديةالحياة:فيقولفابيانكضيثم

وقوانينواحتفالاتنا،صلاتناوكتابفطقوسنا،التلموديةوالأسسالتعاليمعلى

الذيالتلمود،منمباشرةمستخرجةكثيرةأخرىوأسسقوانينالىبالإضافةزواجنا،

)1(.اليهوديبهايتميزالتيالصفاتاليهتعزى

فهو،أفرزتهالتي"-01ْ5-اصادقةصورةاذنفالتلمود

قياسعلىالتلمودجاءفقدلذاويبر!الغادية،النفسيةصس!ادفائنيجلي

وجبناواستعلاء،وحسدا،وحقدا،وقسوةا،64اامتلأتالتيالإسرائيليةالنفسية

--

هذهويحيياليهوديةالنفسفيليؤصلالتلمودجاءوتحريفا،وفسادا،ومسكنة

وهو،الأولسرائيلكتا-ومنهاجاُ،.ديناويبقيها،الرذائلاوالخصائص

نصوصهءةهرمنذلكعلىادلوليسالأسود،اسرائيلكتابوعقائدهبتعاليمه

:34433.خانالإسلامظفرالتلمود/()1
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ليهوديةا

اليهودفييبثهمالأن،وتطبيقاتحوادثمنالحياةواقعفييجريماعلىومطابقتها

كلهاتشملوالسيطرةوالاستعلاءالتجبرفيمحمومةوركبةوبغضوعداءغلمن

استثناء)1(.دونما

النيوالشرائعالعقائدمنكثيرعلىالنلموداشتملالنلمود:وشرالععقاثد5-

ضدوالظلموالحقدالعنصريةعلىتقوممجملهافيوهي،الحاخاماتوضعها

العقائديالفسادتتضمنمضمونهافيكذلكوهياليهود-،غيرأي--.

ذلكونماذج،اليهوديعندوالمنهجالفكرفيالانحرافعلىالدالخلاقيوا

ذلك:أمثلةومنالتلمود،اسفارفيكثيرة

وصفاتثالحواصفاتبحميعمتصفااللّهتظهرالتلمودأسفارالتلمود:فيالثهأ-

ا،ولىالثلاثالساعاثيقضياللهأنالثلمودأسفاربعضفيوردفقدالنفص،
-

بينالحكمشؤونفيالثانيةالثلاثوالساعاتيعة،%م!اكرفيالنهارمن

الساعاتوأما،للجليالعيشتدبيرفيالثالثةالثلاثوالساعاتالناصيي،

وأما.......الأدميماكملكالحوتاللعبفيفيقضيهاالأخيرةالثلاث

الشياطينملكومعالملائكةمذاكرة!معفياللَهليقضيهاالليلساعات

النظامهذاتغبروقد،الأرضإلىمنهايهبطثمليلةكلالسماءالىيصعدالذي

فينحطأهالإلهاعترفففد،اسرائيلبنيوتشريدالهبكلهدماللّهفدرأنبعد

وكان،والندمللبكاءلليلأرباثةوخصصْعلصفعله،وندمالصددهذا

،الآفاقفيمندويهمافيسمعالبحرفيدمعتانعينيهمنسقطتبكىاذا

أثناءيرددوهو،الزلزالذلكعنفثنجم،الأرضوترتجفالمياهوتضطرب

.((أولاديوتثم!ءلدالهيكلواحزاقبمتينحرابأمرتليتباَ:ذلك

قدا،رواحكلبأنالتلمودبقول:كيرهموأرواحالبهودأرواحبينالفرب-

ونتميزبهودبة،روحألفستمائةاللهخلقثم،للخليفةالأولىالسنةفي."ْ

ء--!

المرصود:4.الكنزلكتابالشرقاويمحمدالدكتورمقدمة)1(

:32؟وافيالواحدعبدعليد./المقدسةالأسفار)2(
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ليهوديةا

منجزءالابنانكمااللهمنبأنها!جزاحابافيعناليهودأرواح

لأن،الأرواحلباقيبالنسبةاللّهعندعزيزةاليهودأرواحكانتثمومن،والده

)1(.الحيواناتبأرواحوشبيهة،شيطانيةأرواحهييهوديةالغيرالأرواح

اليهود،الا-تلمودهمحسب-الجنةيدخلفلاالثلمود:فيوالنعيمالجحيمج-

سوىفيهنصيما!مولااليهود-،كيرأي-الكمامأوىفهوالجحي!أما

والطين.والعفونةالظلاممنفيهكاالبكاء

اليهوديحررالذيالمخلص!هوالبهودعندفالمسيحاليييود:فيالم!مظرالمسيحدِ-

يقول،اليهوديةبالشربعةويحكم،المنفىمنويعيدهميهم،لمضطهدالعبوديةمنْلم

ذلكوفي،الصوفمنوملابسفطيراالأرضتطرحالمسيحيأثيلماالتلمود:

يأتيلاولكن.لهوثخضعالمسبحالأممخمدموكللليهود،السلطةترجعالزمن

نأيجبولذلك-،البهودغير-ا،شرارحكمعلىالقضاءبعدالاالمسيح

وحدهم،لليهودالسلطةتظلكي،الأرضفيالأممباقيامتلاكلمنعجهدهيبذل

اليهوديحكمأنوفبل......حلوا..أينماالسلطةلهمتكونانالضروريمنلأنه

ويبقىالعالمثلثاويهلكوساققدمعلىالحروبتقومانيجبا،ممباقينهائيا

النصر)2(.بعدكسبوهاالنيالأسلحةيحرفونمتوالياتسنواتسبعاليهود

الملائكة،منأكثراللهعندمعترالإسرائيليان،وكبرهاليهوديبينالفرقهـ-

أميضرباذاولذلكلهية،!العزضربفكأنهاسرائيلياأميضربف!ذا

منالبركةلانعدمتاليهوديخلقلم)ذاوانه،الموتيستحقفالأمياسرائيليا،

نعيش،أنالمخلومي!تبافيامكنولماالأمطا-اهـلشمس،خلفثولما،الأرض

وباقياليهودبينالموجودالفرقبقدرهووالحيوانالإنساندرجةبينوالفرق

.الشعوب

:091.روهلنجأوجست/التلمودقواعدفيالمرصودالكنز)1(

.691:الابقالمصدر)2(

:002.السابقالمصدر)3(
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اليهودية

،العقاب.-ْ)غوي(،يوقزيبإيصبمنانه:تعاليمهفيالتلمودويضيف

منيعفي)غوي(علىالزيتصبأنالقولككنكيفولكن!بشرا،ليسلأنه

شرعيا،ولاصحيحاليسذلكان:والجوابالبشر؟منأيضاهوالغ!أنمع،العقاب

إ!بملكن،أنتمبشر،هممرعايوقطيع،قطيعيأنتم:مكتوبهوماحسب

عنفقطشيهل!يختلفوناليهوبمنهمغيرعنالتلمودفيجاءكما.اليس!كذلكالغويمأ

-اليهوديغير-ا!كومأنإلا،إسرائيلتمجيدأدمعةأشكالفيخلقهم!اللّهالبهائما

يستطيعونلاوهمنهار،ليل-اسرائيلبنيلخدمة-لحد-متهمهيوحيدةلغايةخلقوا

)الإسرائيلي(ملكابنخدمةعلىيقومأناللائقومن،الخدمةهذهمنالتخلص

)1(.تخدمهأنعليهاإنسانيةبأشكالالكائنةفالحيوانات،طبيعيةبأشكالحيوانات

نيقررافالتلموداليهود،غيراموالوكذلك،وحدهملليهودملكالأرضو-

سرقةليستالأجانبمنفالسرتة،التسلطحقعليهاولهملليهود،ملكالدنيا

عدمذلكمعنىف!نقتسرلا:الحاخامقالف!ذا،لأموالهماستردادبل،عندهم

)2(.جائزةفسرقتهالأجبياما،اليهوديسرقة

.:29:19برانابتسالأبالتلمود/فضح)1(

.:021روهلنجالمرصود/الكنز)2(
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الثالثالفصل

اليهودوفرق!ملوائف

القديمةالفرق:الأولالمبحث

الفرنجبهسيونأ--ء

الصدوقيون2-

السامريون3-

الآسينيونَ.-4

لِصِىأمميج!َوونَلقراا-5-

خا!راالحشمة!ود6-

لهندايهود7-

ترحيايهود8-

المعاصرةالفرق:الثانيالمبحث

الإصلاحيون-أ

فظونلمحاا2-

لأرثوذحسا3-
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ليهوديةا

الثالقالفصل

اليهودوفرقطوائف

مقدمة

انهامنهافرقةكلتدعيدينيةفرقالىتاريخهممراحلمختلففياليهودانقسم

وأهم،الأخرىالفرقمنوروحهاليهوديالدينبأصولتمسكاواشدطريقةأمثل

،التوراةبأسفارالاعترافهوالفرقهذهبينالاختلافحولهايدورالتيالمواضيع

الموتبعدببع!الفرقهذهبعضإن!رإلىاضافةالتلمود،بقدسيةالاعترافوكذلك

.العقيدةلهذهالآخرالبعضتصديقأو

الاموجودا،يزاللاالآخروبعضها،انقرضتدالفرقهذهمعظمانورغم

الفرقهمااثنينقسمينالىالنشأةتاريخحيثمنتقسيمها!كلكناليهوديةالفرقان

اسمهبنفسموجودايزاللاالقد!كلةالفرقبعضانومع،المعاصرةوالفرقالقدكلة

جديدةبأسماءاليهوديةالحياةفيللوجودظهرتأخرىقافرهناكأنالا،القديم

القدكلة.والعقائدالأفكارنفستحمللكنها

117--
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اذولالباب

الاولالمبحثب.لمفى!*

القدببةالفرقو!حصيط

إ"لا!لا"همزب!لأ3لم؟-أ7!يلم!ؤلهَ

الىالمعنىهذامرجعولعلسالمع!زليأوالمنشق)الفريسيون(ومعنىالفريسيونأ-

الطائفةعنان!ثمقواانهماو،للتوراةالتابعيناليهودعامةمسلكانشق!إعنانهم

اْضدثارمنأولكانتالتي)الصدوفية(،تسمىالتياليهودية

الذي!!تلم!د،هماليهوديةالفرْفرقةأنعلىالمصادروتجمع

تاريخهم،ماضيفىعددا5هاواْدءفرقِاأهممنتعدولذلك
،ح!

وهمتقريبا،عامكائتيالسلام-المسيحِميلادقبلالفر!ظهروقد،وحاضره

الكتبةحذوحذواكما)عزرا(،الحاخاماتبعوالشفوىالقانولىإصلابتدجموإالذين

اعتبرواصالذين(،العظيمالكنيس)رجالالمهمصبئسميشارالذينالأقدميناليهود

)1(.السلامعليهموسمىبعدييهومعلماكبر

اليهودوجودعلىحافظواالذينالروحانيينالآباءفيهميروناليهودف!نولهذا

الدفي)2(.وتراثهمالمعنوي

وهي،موسىأخ!بشريعةانسانأيمنأدقامرفةلنفسهاتدعيالفرقةوهذه

لهاجحالشرعيةمللأ!عالدقةمعيتفقكماتنظنملفسهاالصفةبهذه

)3(..الآخرينعلىذلكفيكلمتهانفرضبأن

الواسع!والنفوذالسلطةمنبكثيرينعمونالفريسيونكانذلكوبسبب

دالى،منهمالحاكمةالسلطاتتخوفإلىالنفوذهذاانساعأدىالي!وفدجمتمع

.)4(.الريبةالشكمنشيءفيلتصرفاتهمنظرها

31.:خانالإسلامظفر/والتلمود:32،الشرفاويمحمدد.مقدمةالمرصود/الكنز1()

الحميد:10).عبدعرفاند.البهودية/)2(

.211ظاظا:حسن/د.اليهوديالدصنيالفكر)3(

:022.شليأحمدد./اليهودية)4(
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اليهودية

،الناسبهؤلاءالتيديدمنكثيرالى!كليلالأوروبيةالمراجعفيالفريسيينوتاريخ

للسيدلمناهضتهمنتيجة،الانجيلفيبهاوصفواالتيالأوصافبسبب،علبهموالتشنيع

عندرتبأنهموصفوالقدوعناد.بصلابةوجههفيووقوفهمالسلامعليهالمسيح

حرفيونوبأنهم،تافهةصبتفاصبلالنصوفييغرقرنوبأنهموتنطنئالدين،جهل

)1(.منافقونكذابونجدليونوبأنهم،شكليون

كانوامثلافهم،ايديهمفيتبقىأنالفريسيونحرصالتيالدينيةالقيادةوعكم

احتقارالىوتوجيههماليهود،نفوسفيالصهيونيةبذورغرسعلىحريصيندائما

غيرأجنبيةحكومةأيرفضعلى،وحضهم،ا+خرىوالأديانوالأجناسالأمم

والثوراتوالاضطراباتالقلاقلوراءدائماكانواهناومن،عليهمتهيمنيهودية

العهدينطوال،فلسطينفيبهايقوموناليهودظلالتيوالمؤامراتالتخريبوأعمال

تيطس.يدعلىنهائيابتشريدهمائتهتحتىوالرومانياليوناني

التسرشيدوهو)ا!،عنمسؤولون-قيسث!ا!م!عصيهغفالفريسيونكل

النصوصبهاوجهواالتيالتفاسيركلعنايضامسْؤولونوهملليهود،الروماني

.,,cالسياسيةالصهيونيةوجهةالمقدسة

هما:الفرقةلهذهميزت!أهمبأنالقولو!كلكن

اليلمود.الىاضافة،التوراةأسفارلمجميعتعترفأنهاأ-

الأرضهذهفيسينتشرونا،مواتمنالصالحينأنفتعتفد،بالبعثتؤمنأنها2-

وهذا3(.الناس!لينقذسيأتيانهيزعمونالذيالمسيح!-المنتظر،ملكفيليشتركوا

الصدوفبين.عنمبزهمماأهممن

ألدالسلامعليهعيسىالمسيحفيرأوافقدالمنتظر،بالمسيحإكلانهمعلىوبناء!

الىأدتوالتيالمسسِح،حياةضددبرتالتىامرةاوراأعدائهذ!ؤا
--

.:211ظاظاحسن/د.الدفيالفكر))(

:213.السابقالمصدر()2

.63:وافيالراحدعبدعلي/د.المقدسةالأسفار()3
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الاولالباب

تقريعاالمسيحفيهايوجهطويلةفصولاالأناجيلتضمنتوقدبالصلِب،عليهالحكم

)1(.للتوراةونفاقهغتحريفهمكفرهمعنويكشفالفرقةهذهلأتباعشديدا

ببنماولهذا،اليهوديالفكرعلىومستمرواسعتأثيرالفريسيينلفرقةكانلقد

ماوهذامستمرا،ظلالفريسيينتراثف!ن،الأخرىالفرقمنالكثيرانقرضت

.المعاصرةاليهوديةالفرقعنالحديثعندسيتوضح

طوالالفريسيينلفرقةالأهميةِفيتاليةكانتالتيالفرقةوهي:الصد2-

امنلأتوتدللميلاد،اللاحقةالمرحلةوفي،المسبحلميلادالسابقينالقرنينفى

هذهبينوالمشاداتالخلافعوادثالمرحلتينهاتينفياليهوديلخالتاصفحاتأ

)2(.الفريسيينوفرقةْالفرقة

ا!عظمالكاهنا!كبرثمصدوق(،الكاهنالىأنفسهمالصدوقيينوينسب

كاهناسييمانفعينهالعر-ش،علىوتنصيبه،سليمانلابنهالبيعةأخدتولىالذيلداود،

)3(.(93:)1الأولالملوكسفرأوردهماوهذا،لهيكِلهأعظم

نوعمنوانهاأعدائهمموضعمنالنسميةهذهأنالمؤرخينبعضوبرى

)4(،بتر-ممناعداؤهمفشيماهمبالإنكارعرفواالصدوقبنلأنالمضاالنسمِية

اليهودعندالاسمهذامفهومولأن".ائهمأقبلمنبهمالاستهزاءعلىتدلتسمية

الرواياتتصريفوعدم،الحقائقفيبالشكيصابمنعلىينطبقالتلمؤ

اع!خلاق)5(.الدينقيودمنالانفكاكمع،التلمودية

والدينالغنىكثلونكانواالذينالأر!اططبمةمنالصدصنوينحدر

الحركاتفيللاشزاكالصدوقيينكليللاولهذا،اليهوديالجتمعفيوالمكانةوالسلطة

:23.متىإنجيلانظر)1(

.64:وافيعليد./المقدسةالأسفار)2(

.:214ظاظاحسند./اليهوديالدنيالفكرانظر()3

221،222.:شليد.احمد/البهودية)4(

215,216.ظاظا:حسند.اليهودكط/الدفيالفكر)5(
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ليهوديةا

اليهوديةالديانةدامتماحال،أيعلىالموجودةانينلاح!اوكيلون،الثورية

وبامثيازاتهمبيهوه،الاعترافالحاكمةالسلطاتمنيكتمونفكانواما،بوجهمحثرمة

.)1(الواقعالأمرفبولالحكمةمنأنويرون،الخاصة

-

يلي:ما-الفرده!م!صعقائدتمتازماواهم

الآخرةالحياةينكرونفهمذلكعلىوبناء،الجسمانيللبعثالتامانكارهمأ-ص

الصالحفالعملالدنيا،فييتمالإنسانجزاءانويرونوالنار،والجنةوالحساب

والمناعب)2(.الأزماتلصاحبهيسببالسىوالعمل،لصاحبهوالبركةالخيربنتج

الوحيدالسبيلبأنالصارملاعتفادهمبالتلمود،العملالفرقةهذهوترفض-ص-ب

فرضهاووجوبالمدونةالثوراةبأحكامالشديدالحرفيالثمسكهوالدينلحفظ

باعتبارهبنص،يثبتلمكل-مروناهضوارفضوافقدذلكعلىوبناء،بالكامل

الفريسيين.أعدائهموضعمنالتلمودأنواعثبروا)3(،مستحدثةبدعة

)4(.والشياطينالملائكةوجودالفرقةهذهتنكرج-!
صى

وتفول،المحفوظاللوحفىعلمهأول!نسانكفومااله!لقدالفضاءكذلكوَد- "ء.دكر

.)؟(مسؤولفهووبذلكالتصرفحر،نفسهأفعالخالقالإنسانبأنلذلكتبعا

إسرائيلربوأنه،قوميالهنظرهمفي،لالإلهللألوهيةالقوميتصورهم!-ا

شعبِه)6(.وهماخثارهم،الذيفهوحصرا،

)7(.يتزولاالمنتظرالمسيحينكرونو-

:222.شليأحمد.د/البهودية(1)

222.:لسابقالمصدرا()2

الحمبد:301.عبدعرفان/د.اليهودية)3(

.:216ظاظاحسن/د.اليهوديالدفيالفكر)4(

:216.السابقالمصدر()5

الحميد:401.عبدعرفاند.اليهودبة/)6(

222.:فليد.احمدالبهودبة/()7
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ناحاولتقدالفرقةهذهأنتذكرفالأناجيل-هـالآخر،انكاروبسبب

ذلكفياليهموينضمالآخرواليومالبعثانكارعلىيوافقهمحتىالمسيحتستدرج

بطلانلهموبينذلك،فيناقشهمالسلامعليهالمسحولكن،الفريسييناعدائهمضد

)1(..أدلةمنعليهيعتمدونماوفساد

حمى

سقوطفبعد،اليهوديةتاريخفيدفياقدءانشقاقالسامرلنفرقةتمثل:السامريون3-

ق.م،271عامس!؟7متو!،يدعلىالشماليةالمملكةالس!عاصمةث

الواسعة،طوريته.!مواطنيأعدثمنفالأبنقلِاسرائيللمملكةوتدميرهلامم!.

تشكلتوفد،مسنوطناتهمعنوقسراعنوةأحلاهمالذلند،ن .ءاليهومكااسكنهم

؟ر

الربانبونيتهمها،مركبةهجينهدينيةعقيدةعرقياالمتجانسةكيرالأقوامهذهعند4

لحقتثم،القد!كلةالوثنيةالأديانمناقتبسوهاواخرىيهوديةعناصرمنبالثشية

)عزراخاصمتأخرىيهوديةجماعاتأ.قعامعر-المنجانسةالمجموعةبهذهص

.)2(الأجانبالأغيارمنالزواجلمنعهماصونحميا(

حمص-

منالمعىأما،الطائفةهذهأصولعناليهوداءمنيقولهماهذا

اليهودمنبقيمنيرخغآلىإ!ييمأمَريينهؤلاءأصلانيقولونف!نهمالربانييرلماليهود

)3(.البابليالشيبعدفلسطينفيالضعفاءالجهلة

كاهناوينتخبونالسلامعليههارونالىبنتسبونف!نهمأنفسهمالسامريونأما

انحدرالذياليفي(،أولاويمعب!منالمنحدرأي(اللاوي.)الكايسمونهأعظم

صمىم)4(.وهارون!سلااموسىمنه

بالسامرلن،تسميتهمسببف!نالفرتة،هذهأصولعنالحدبصدددمناوما

علىقامتوالتيحولها،يعيشونالتيالقدكةالسامرةانتسابهمدينةالىبعود

عرشعلىالمنشقةإسرائيلمملكةعاصمةالسامرةوكانت،نابلسمدبنةانفاضها

:22.منىانجيلوانظر:65،وافيعليد./المقدسةالأدفار)1(

.الحمبد:112عبدعرفاند./اليهودية)2(

ظاظا:702.حسن/د.اليهوديالدصنىالفكر)3(

:802.السابقالمصدر)4(
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نأقبلتسمىكانتالتيهيالسامرةأوونابلس،وفاتهبعدالسلامعليهسليمان

مقدسجبلعلبهاويشرف)شكيِم(مدينةفلسطبناليهردأوالعبرينأقدامتطرق

هدافيللربالمكرسمعبدهبنىتد،يعقوبانالتوراةوتقول)جرزيم(.جبلاسمه

علىالباقيةالبقيةأنهمالسامريونيقولوهكذا،اللهبيتأيايل()بيتوسماهالمكان

داودأماإيل(،إبيت!يجعلكانالسلامعليهموسىوأن،الصحيحالدين

القدكلة.القبلةهواهما-حسب-كيرافقدوسليمان

بعدأسفارهمجماءتإإلذينبنبوةلإلؤمنونتر!أوقد

منوأنهاالبشرصنعمنالنصوصهذهكلويعتبرون،القديمالعهدفيموسىتوراة

سفرهيأتيالذيير!إلاذلكمنيستثنونولا،مضلينضالينقومعمل

موسىصاحبيوشعكانانالىتشيرنفسهاالتوراةلأن،مباشرةموسىتوراةبعد

النصوصبقيةبرفضونفهمولهذا،بعدهمنبالخلافةاليهعهدموسىوان،وخادمه

ونحوها))(.والتلمودكالمشناه،اليهوديةالمقدسة

بنيوشعسفراليهاويضافموسىتوراةهوبهيتعبدونالذيالمقدسوالنص

السامريينثوراةولكن،فقطءثىستهيمسفارالمقدسكتابهميتألفوبذلك،نون

ماوثمة،عربيةوبأحرفبا-لعريةمدونةوهياليهود،عندالمعتبرةالتوراةعنتختلف

ومناليهود،عندالمعتبرةالنسخةوبينبينهاالقراءةفياختلافألافستةمنيقرب

الهيكلبناءوجوبتفيدعبارةالعشرالوصاياالىأضافواأنهممثلاالخلافوجوه

)2(.جرزيمجبلعلى

)و(.التاليةالأركانعلىالسامرلنعقيدةونفوم

والتجزئة.القسمةيقبلولا،بحسمليستعالىوأنهواحدب!لهالإكان+

وضياؤه.العالمنوروانه،وأفضلهمالأنبياءخاتموأنهاللّه،رسولكوسىالإكلان2-

:602.السابقالمصدر(1)

.411c311:الحميدعبدعرفالىْد./اليهودية()2

ظاظا:602،902.حسند./الدنحطوالفكرالحميد:114،عبدعرفاند./اليهوديةانظر)3(
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النسخ.يقبللا،وكلامهاللهوحيوبأنهاتقديسها،الخمحئةبالأسفارالايكلان3-

الحقيقيةوالقبلة،الحقيقيالمقدسالمكانواعتباره،جرزيمجبلبقدسيةالإكان4-

وقطبه.العالممركزفهو،!دااسرائيللبنيالوحيدة

المسيح!المنتظر.كجيءوالإيمان،والحسابالبعثالقمابيومالإيمان5-

وهذاتعدادها،فيحداصغيرطائفةالحاضرالوقتفييمثلونوالسامريون

القراءةيعرفونمنعددقل!يثالج!فيهمانتشرفقدفيها،عاشواالتيللعزلةيعود

لأنهمفهم،بدونلكن،بالعبريةصلواتهميحفظونالآنوأكثرهم،بينهموالكتابة

)1(.العربيةباللغةالأغلبفييتخاطبون

جيلف!ن،وسليمانبداودكفرهموبسببالفرقةهذهأنبالذكرالجديرومن

هذالتجديدخطيرةمحاولةتمثلوالصهيونيةإليه!فالكفر،بالنسبةصهيون

سبادنه)2(!وبسطونقويةالكفر

فى1
وأ،الميتالبحرمخطوطاتاكتشافبعدالفرقةبهذهالمعرفةزادتاعلأفىسينيون)3(:4

--

التوارةمخطوطاتمنمجموعةاكنشفعندمام،4791عامفمران(إمخطوطات

عنلىلمجطوأفيهلبجركدلميتونولهيطةأصحااخبأفاقطاضعفواْمغاارتقاهمغرإلتفا-غرلة

.الفرقبقيةعنمختلفةيهوديةدينيةفرقة،ُ

اليهودالمؤرخينبعضذكرهوماالمخطوطاتهذهمنيستخلصأنوككن

اجتماعيةدينيةظاهرةمثلواوانماكالفريسيين،فرفيئخالصةيكونوالمأنهم،عنهم

المسيحية.الرهبنةمنسلوكهافيقريبة

غيرأجنبيةتياراتفيهاعملتوأخلادينيةكانتأنهوالظاهر

الفارسيالجوسيالدينيالتنظيمومنهاآليونانية،الفيثاكوالفلسفةمنها،يهودية

كا-َ!

ظاظا:802.حسنالدنحط/د.الفكر)1(

:502.السلبقالمصدر)2(

الحميد:401-701.عبدواليهودية:2270221cظاظاحسن/د.الدنحطالفكرانظر)3(
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المصريةالعقائدمنوبقايارواسبومنهابالخير،وربطهالنورنفديسعلىالقائم

منالنابعةالمعثقداتجانبالى،الشمسبتقديسمنهايتصلماسيمالاالفرعونية

المقدسة.اليهودكتب

الباحثينببنفالشائعرأي،منأكثرفهناكبالأسيييمين،تسميتهمسببعنأما

الطبيبكعنى)أسيا(كلمةهوأراميأصلهاوأن)!،معناها،الكلمةأنهو

كانهناومن،وهـحاابالطباهتمامهمالفرقةهذهأتبأععنعرففقدوالمداوي،

الكركلة.والمعادنوبالأحجاروتصنيفها،،الطبيةبالأعشاباهتمامهم

)أومميور(اليونانياللفظمنالفرقةهذهاسماشتقاقالىالباحثينبعضومال

القدكلةاليهوديةباللفظةكيرهمكما!ربطها)الأبرار(،)القدي!م!(أوكعنىتستعملالتي2

يأ)حاسميا(اليهودياللفظالىب!رجاعهايقولمن)ا!كا(بروهناككعنى)حسيا(

+ساحيا(منمحرفةصيغةجعلهافأرادواأخرونتكلفبل،يتكلملاءاالصاَمت

فيتعتقدكانتالطائفةفىالماهذْهذ"لكالرمليلألاغتساإمدالمجلا!الماجمه!ولطهاالتي

.?.رهواالعطاسأوالمعمودية
لقومالزهامنمجثمعهيئةتش!جماعته!أنالفرقةهذهعنعرفوقد

تقتضيالجماعةتعاليمالراهسهمتخهـىالأكن!ا،وكانتوعرفوا،الشيوعيةعلى

هذهفأعضاء،للجماعةكلهاالشخصيةممتلكاتهعنبهماللخاقيريدمنيتنازلبأن

كانبل،بينهموشراءبيعصفقاتلاواحد،أبأبناءكأنهميعيشونكانواالجماعة

ويأخذ،إليهحاجةفيهولمنعندهمايقدمأنمنهمواحدكلعلىيقضيالواجب

الآخرين.منيحتاجهمماأيضاشاءماهو

حرموهفدانهميرىاليهردالمؤرخينبعضولكن،الزبوايحبذونلاوكانوا

بييهيم.النساءتقيململذا،أنفسهمعلى

علىيقفوكان،للظلممدعاةباعتبارهالعم!ية،نظامينكرونكذلكوكانوا

طاعةطاعتهمالأعضاءعلىكانالذينالكبارالسادةالإشزاكيمجتمعهمراس

ارادةفيارادتهلتفنى،ارادتهعنطوعيهبهميلحقمنفيتنازل،مشروطةوغير،مطلقة

أبيضوحبلوصدريةبفأسيجهزكانالجماعةفيالمريددخولوساعةالكبار،السادة
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نيتهمنللتحققوالاختيارللتدريبيخضعثم،قوتهكسبعلىبهاليستعين

الدينبةالطفوسفيبالمشاركةلهالسماحقبلوذلك،كاملعا!لمدةواستعدادانه

منهليؤخذ،لعامينتمتدثانيةامتحانلفترةبعدهيخضع،المقدسالوضوءمثلللجمعية

الذكورالابينهميقبللاانالعادةوجرت،الفرقةفيعضواليكون،ذلكبعدالعهد

تعدادهم.منل!كئارا،طفالتبنيعلىعادتهمجرتكما،البالغون

بالصلاةعادةتبدا،المهاتقبللاصاروجمة،عامةلقواعدتخضعحياتهموكانت

فييتدرعونحيث،ل!جتماعيعودون،الخا-مسةالساعةوعند،العملإلىالذهابثم

الغسلمراسيماجراءوبعدبارد،كاءويغتسلونقمالش،منعزامأوساطهم

وصلواتأدعيةالأكبرالكاهنويتلو،الاجتماعقاعةالىكافةيتقدمون)1(والطهارة

مخصوصة،اخرىبأدعيةالفطوروجبةوتختمووقار،بسكينةالفطورطعامبعدهايثلون

المشتركةالمائدةحولمجدداليجتمعواالمساء،حتىأعمالهملمعاودةالانتشارإلىيعودون

أيضا.والصلواتبالأدعيةومختومامسبوقاالعشاء،طعاملنتناولالمقدسة

والمشاربالمأكلفيالتقليلمع،العزوبةوحياةبالزهدحياتهمتميزتوهكذا

والقسم.الحلفعنوالامتناعالغرور،عنوالتجافي،القولفيالصدقمع

وعقب،طعاموجبةكلقبلالاغتسالايضاعندهمقواعلمللس!بمنوكان

بالاغيار.الاتصال

-

التالي:النحوعلىالعامومظهرهممعتقدهمتلخيصو!كلكن

وكلين،مقدسبعهدالفرقةأعضاءبينالقائموالارتباط،الناسعنالاعثزالأ-

أبدا.يمينابعدهيحلفونلاثم،الفرقةفيالدخولعنديحلفونهلم

أجسامهمونظافةنظافتها،علىويحرصونالبيضاء،الثيابيلبسونكانوا!2-

وقور.طيبكظهروالظهور

فيهامنهمواحدكليتولىالماعنبعيدةللطائفةعامةدارفيالجماعيةالمعيشة3-

تعليم.أوتنظيفأوطبخأوصناعةأوزراعةمناليوميةالحياةمهاممنمهمة

الصائبة.دينمناليهمسرتللطهارةطلباالماءفيالاغنسالعادة)1(
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ليهوديةا

الماء.فيوالغطاسبالاكتسالوالتطهر،واللحيةالراسشعربتهذيبالاهتمام

فيجماعةفيقفونالفجرقبلنومهممنيقومونكانوافقد،الشمسبشروقالاهتمام

لمسوقدالأخحف(،)صلاةيسمونهامعينةصلاةبؤدونحيث،الشروقلحظةاننظار

الجوسية.وكذلكالقدكلةالمصريةالعقائدمناقتراباالنقطةهذهفيالباحثون

فيمخالفينالدماء،سفكمنقاسيالونافيهاويرون،الحيواناتذبحيحرمونكانوا

لاأنهمالباحثينبعضرأىلقدبل،الجوسيةمنومقتربيناليهود،فرقأكثرذلك

القدكلة.الدينيةالفلسفاتمنبشيءتأئرواقديكونواأنبد

فيهايعيشونالتيدورهممنكلففي،فرقتهمفيدقيقداخليتنظيملهمكان

مكانلهالطائفةأفرادمنفردكلكانتحتهومنويطيعوئه،يعظمونهلهمرئيس

.بالكلامحتىبنعداه،أنيجرزلالجتمعهمالهرميالزنببفي

منراتبااوزكاةأوهديةيقبلونفلا،والقناعةبالتقشفأنفسهميأخذونكانوا
--

يديه.عملمنيعيشأنمنهمواحدكلعلىوكاناحد،

أنهم-اليهوديالإسكندرانيفيلونروايةحسب-الباحثينبعضعنهميذكر

أرجعهففد،ذلكحولالباحثونحاروقد،الزواجأنفسهمعلىيحرمونكانوا

الفيثاغوريةهذهإن:بقولونأخرينولكن،الفبثاغوريةالفلسفةتأثيرالىبعضهم

أتتركاولكن،الزواجبضرورةاليهود!الدع!العرفمعصارخاتناقضاتمثل

والمراةالرجلببنالجنسيالاتصالفيترىالتياليهودبة،الشربعةمنالأسينيينالى

.الطهارةهذهعنويبعدهماجسميهما،يدنسعملا

.والرقالاستعباديحرمونكانوا-

القتل.عليهمذلكجزولووأحكامها،بالتوراةالتمسكبضرورةيؤمنونكانوا-

وبالمحهرلآخر.،المسيحكجيءيؤمنون-

شيء.كلفيالمتصرفهوالثهوبأدطالقدر،نجَ!مصايؤمنونكانوا-

السحرية،بالأعمالالإيمانفبهمقويفقدبينهمالطبتعاطيلانتشارنظرا-

فقدذلكعلىوبناء،مقدرتهعلىثم،الإنسانصحةعلىوالأفلاكالبروجوتأثير
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نامعينةبطقوسويحاولونأسماء،ويعطونهاوالملائكةبالأرواحيؤمنونكانوا

.يريدونماتحفيقالىيوجهوها

ابدا.العنفالىيلجأونولاالشر،عنويبتعدون،بالفضيلةيلتزمونكانوا-15

للهجرةالثانيالقرنممتصف!دفيبأرضظهرواقرأ،الفعلمناسمهمتالمرأ5-

)1(.سلطانهوانتشاريمااقوةتعاظممعظهورهموتزامن(،الميلادي)الثامنل!

اليهودعندتسمىكانت!العهدإلىيرجعالاسمبهذا!م!س!ائينفتسمية

)2(.)المقروء!اي)المقرا(

الخليفةعهدفيبغداد،فياليهودعلماءأحدجمغد(إلفرقةهذأئشأ

فياليهودأميرمنصبلتوليمرشحاعنانالمنصور)!ب!نجعفرأبيالعباسي

تحريفاالربانيونعدهاوتأويلاتمثطرنةونزعةغلومنعنهعرفلماونظراالمهجر،

قومه،عنخروجهفيئسببممامنه،سناالأصغرأخيهالىتجاوزوهفقدوجدفا،

المعارضةوجهوفيثآلنلمويعترفلاالذيمذهبهمؤسسا،عنهموانشفالْه

النأويلانتهىوقد.القدسالىوالالنجاءبابلتركالىاضطرلاقاهاالتيالقومية

الىأدىمماومتحالفةمتباغضةجماعاتالىبالمذهبالذاتيةوالنفسيراتوالاجثهادات

)العنانيون(اسمكذلكالقرائينعلىأطلقوقد)4(.الزمنكرورتاريخياضمورهم

داود.بنعنانمنشأهاالىنسبة

تبحرهواليهوديةالجماهيرعينفيخطيرةتبدوالقرائيةالحركةجعلواللىي

اشتدفقدتفنيدثهدمه!لهذاعبقصدالنصوالىرجوعهوكثرةالتلمودفيزعيمهم

الأخرىالطائفةتكفيرطائفةكلرؤساءفأعلنبين!بخد!الصراعإ

مثماركةكلوحرمواالآخر،معابدفيمنهمكلالصلاةومنعواوحرمانها،!نجاستها

-

.49الحميد:عبدعرفاند./البهودية)1(

ظاظا:247.حسناليهودكط/د.الدفيالفكر)2(

الحميد:39.عبدعرفاند./اليهودية)3(

الحميد:39.عبدعرفاند./اليهودية)4(
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ليهوديةا

مائدةعلىالأكلمن،الأخرىمعالطائفتينمنطائفةايةقبلمنشعبيةاودينية

بالفريسيينالأمرووصل.الطائفتينبيننصاَحرمالذيالزواجإلىالأعياداوالسبت

)1(.الكفرةأوالزنادقةاي)محغبالفرقةهذهأتباعسمواان

كنبواالذينالأقوياء،العلماءمنالكثيرالفرقيسانيمجتمعفيظهرالزمنومع

صاحب)اتججمنهم،الفريسيينىدعاونقضمذهبهمتفاصيلفيمدونات
(،المراتبنوا)اكتابمؤلف!و)يعقوبال!كتاب
.النهاوندي)وبنيامينوداودالهيتيوابن

)سعدايابالمعروفاقموجيوسفبنسعيد،فريسيكاتبأكبرتصدىولد

)الأمائاتالمعروفكتابهفيواضحهوكماالقزلين،اعلىبالرد(الفيومي
-

الىذلكانتهىوقد(.المتحاملعلى)الردبالمعروفةالثانيةورسالته(،والاعتقادات
!
والعراقالقرمجزيرةوشبهتركيافيحياتهاواصلتدينيةأقليةالىالفرقةهذهل

الرملةفرباليوممنهمبقةتعيشحيث،فلسطينالىاخيرامنهاهاجرواالتيومصر،

أنهمنعنيلافلسطينالىوهجرتهم)3(.نسمةألافبعشرةعددهمويفدراب،و!
--خشصبْف

الصهيونيةالحركةبدايةمنذالقرائيةالطائفةكانتفقد،الصهيونيةللحركةمؤيدون

يهددهاخطرأكبرفيهاترىلأنها،الآنحتىكذلكتزالومامنها،ونافرةلهامعادية

فيللقرائينوكان،اسرائيلمقدساتكلعلىالأعداءالربانيونالكفرةاستيلاءوهر

ام!تعانتالأخيرةهذهولكن،الصهيونيةضدملحوظنشاطومصروروسياتركيا

ألافبضعةلاصطيادمعينةوسياسيةحربيةظروفاواستغلتوالعملاء،بالجواسيس

)4(.اسرائيلإلىوادخالهمالقرائينمن

البهودانتشارالىبعود،الحديثالعصرفيالفرائينظلتفلصأنوالظاهر

مستوىالىالوصولالىأدىمماوامريكا،اوروبافيالكبيربعددهمالفريسيين

ظاظا:025،251.حسند./اليهوديالدصنىالفكر)1(

الحميد:59.عبدعرفاند.البهردبة/)2(

.:69:59الحميدعبدعرفاند.اليهودبة/()3

.:254ظاظاحسن/د.اليهوديالدفيالفكر()4
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افىولالباب

القراؤونظلبينما،الربانيينمجتمعمنبهيستهانلاوسياسيوماليحضاري

السياسيةالأهميةاوالواسعالثراءعنبعيدةحياةيعيشون،الشرقفيمنكمشين

والأهميةالفكريوالمستوىوالثروةالعددفيالكبيرالفرقهذاادىوقد،الخطيرة

)1(.الربانيينيدعلىللقرائينسحقابشبهماإلىالسياسية

الزواجتحرمفهيالقرائين،علىحقدهمتغذيالتلمودفيالرتنيينوشريعة

ينتمونولا،شرعيينغيرمنهالمولودينالأطفالوتعتبرفنا،تعتبرهحدثواذا،منهم

عودةبرفض،الفيوميسعدياومنهم،الربانيينبعضافتىوقدالمختار،اللّهشعبإلى

الطعامفيوكذلك،الدينعنمرتدانهاعتبارعلى،الربانيينمذهبإلىالقرائي

)2()جودمم(القراؤونيعتبىوالشراب

يلي:كاالقرائينوعقائدتعاليمأهمنلخصأنويمكننا

بهاالالثزامأو،الشفويةللشريعةالمطلقوالرفضبالتلمود،والاعتراتعدم-أص

التوراةنصوصعرفيةالالتزامفيالتشددمع،ملزمةوغيرمبتدعةاموراباعتبارها

المشناةفيالمرويةالشفوبةوالمرويات،الخبريةالعنعناترفضتالفرقةفهذهفقط)ر(.

بها.وكفرتوالنلمود

التأويل،ويحرمونالحرفيةومعانيهاالنصوصبظواهربالتمسكيتميزونوهم2-

السم!-!فلايومالعملثحربمعنالتوارنيالنصمحرفيةتقبدهمذلكومثال

الىغرفةمنالبيتداخلالحركةأوالانتقالأوالدارمنالخروجعندهميجوز

كذلكوحرموا،القميصسوىوالأحذيةالمعاطفلبسأوالوجهغسلأواخرى

ا!بمالتقديرفيتدخلاالمداواةواعتروا،المرضيةالحالاتفيالتداوي

بأحكامانفردتفقدولذلك،ا!ون!ونقررهاالتيتالتث!رطجميعالفرقةهذهألغت3-

ابنةمنالخالوزواج،أخيهابنةمنالعمتحريمذلكومنبها،خاصةوتشريعات

.:254السابقالمصدر)1(

.:255السابقالمصدر)2(

.69احميد:عبدعرفاند.البهودية/3()

:79.السابقالمصدر)4(
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ليهوديةا

ساوثأنهاالتوراةفيصريحانصابهاوخالفتشرعتهاالتيالتشريعاتومن،أخته

)1(.زوجتهتركةفيلهحقلاالزوجانوقررتالميىاث،فيوالبنتالابنبين

وأنه،الفريسيونيدعىكمازنديقاليسالسلامعليهعيسىأنالفرقةهذهوتقول4-
-ء

اسرائيل،بنيمنالبشر،منرجلاكانوأنهينسخها،أويكذبهاولمالتوراةيشوهلم

شريعةيخلصانيريدمصلحا،كانبل،الألوهيةاوالنبوةقطيدعلمصالحا،تقيا

الهرفة)2(.المفاهيممنموسى

ن!حق،وسلمعليهاللهصلىمحمداأن،الفرفةه!هقالتهاالتيالأشباءأهمومن-!م

نسخأوعليها،التعدياو،التوراةمخالفةفيقطيفكرلممريمبنكعيسىوانه

فقط)4(.اسماعيللبنيكانتوالسلامالصلاةعليهمحمدنبوةولكن)"Cشرائعها

وحريةالإنسانيبالإختيارالقولالىوالقدرالقضاءمسائلفياخيراالقراؤونيميل6-ص
ص!"حر

!وءَءّ،َا!ادة)5(.

فيوتعيش،خاصةبصورةالموسويةالشريعةتتبعصغيرةطائفةهم)6(:الحبشةيهود6-

يقبللاكايثبتحينموذجالطاوهذه)الفلإشة(،اسمعليهاويطلق،الحبشة

أفريقيونهمالأنثروبولوجيةالناحيةفمن،اليهوديةالعنصريةالدعوىخرافةالثك

والمسلمين،المسيحيينالأحباشمنغيرهمويشبهون،اليهوديالجنسإلى!كلتونلا

اللغةيعرفونلاوهم،الحبشيلدىالبشرةلونمنسواداأشدمعظمهمانبل

بالكتابيؤمنونولكنهمصث!رالتلمود،الحالبطبيعةيؤمنونولا،العبرية

الخاصةالشرائععلىويحافظونالأعيادبثثرويحتفلونالسبتويقيمونالمقدييى،

المعابدوهذهبهم،الخاصةمعابدهمولهمذلك،الىوماوالجنازوالزواجبالختالط

:71.وافيعليد./المقدسةالأسفار)1(

ظاظا:025.حسن/د.اليهوديالدفيالفكر)2(

251.:السابقالمصدر)3(

.72:وافيعليد./المقدسةالأسفار)4(

الحميد:89.عبدعرفاند./اليهودية)5(

271ظاظا:027،حسن/د.اليهوديالدفيالفكرانظر()6
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الاولالباب

يسمونهنوععندهمالدينرجالومن)نازير(،يسمىكاهنفيهابالخدمةيقوم

الشرعي.بالذبحالمأذونالج!إرعندهموتعني،عبريةكلمةوهي)لمحىهين(

الدكتوريقول؟الحبشةإلىالفلاشةهؤلاءجاءاينمن:المطروحالسؤالولكن

،نواسذييوسفالملكأياماليمنفيتهوِداالذينبعضسلاسةلعلهمظاظا:حسن

أواخروفي،اليمنمنثناتتَهبزبعضيدعلىاليهوديةاعتنقوااحباشلعلهماو

)الخطف(عملياتأضخممنبعمليةاسرائيلقامت،العشرينالقرنمنالثمانينيات

المجاعةفرصةمنتهزة،فلسطينإلىسراالفلاشةمنالأكبرالجانبنقلتإذ،التاريخفي

فيالدينيةالسلطاتأعلنتفلسطينالىالفلاشةوصولوعندافريقيا،فيوالجفاف

كفار.فهموالااليهودبةبعتنقواأنعلبهمأنإسرائيل

مدينةضواحيفيكثرهمويقيم(،اسرائيل)بنيبيسمونوهؤلاءالهند)1(:يهود7-

،)بومباي

-ع!

هؤلاءولون،الوسطىالعصورقبلماالىنرجعالهندف!البهودهؤلاءلاقامة

ناالتلمود،إويفالبعرفونلاولكنهم،المقدسبالكتاببؤمنونوهم،البياضإلىأميل

فلما،الأخرىالأممِعندمحببةغيركانتبهودكلمةاناسرائيلبنيتسميتهمفيالسبب

يسموهملم،والمسالمةالاستقامةفيهمولاحظواهؤلاء،فيهاووجدواالهند،العربدخل

اليدوبة.الحرفوببعضبالتجارةيشثغلونومعظمهم،إسرائيلبنيبلاليهود

يخفونواجهةالاسلامويتخذون)ر(،()الابيسمونوهؤلاءتركيا)2(:يهود8-

عامالمولود-في+مبرصي(،)شبتايالمسيعالكدابأتباعوهميهودبتهم،وراءها

)الرفاق(أوأو)المؤمنين(عليهبمسميطلقانالفرقةه!هأتباعويحب،)1626(

(.)الجاهدين

272.:لسابقاالمصدر)1(

:261-263.السابقالمصدر)2(

علىالقالمةالفرقةاينوع،كعنىنمة()و،اثنينايدو()منمركبة،عاميتركيبمنكلمة)3(

والإسلامي.اليهردي،الأصولمننوعن
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ليهوديةا

بأسماءيتسمونأنهملدرجةيهود،أنهميثبتماكلالناسعنيسترونوهم

العبريةيستعملونوهمفقط،العامةالحياةفيولكنبيوتهمفييستعملونهالااسلامية

شبتايزعيمهمتراثعلىالهافظةشديدووهمحديئهم،فيوالتركية،صلواتهمفي

التعاليم:هذهأهمومن،وتعاليمهصي

بذاتها.الطائفةأبناءمنوامرأةرجلبينالاممكنغيىوهو،واجبةسنةالزواجأ-

الخميس،اوالاثنينيومالزواجعقدوشمتحسن،عليهممحرمالزوجاتتعدد2-

ا/(لمالز؟\.مراتسبعالعروسينيباركالذيالطائفةرئيسيدعلىالزواجوينعقد

البهود.عندكماومفروضةعندهمقائمةآثميربعة3-

تشبهفهياليهود،لدىعنهاعندهمالحدادمراسموتختلفخاصةَ،مدافنلهم4-

الأدعيةمنتيسرماويتلوالبيتالىالحاخاميحضراذاحممكمون،ثعودهما

وبعد،وفاتهيومالميتعلىالعزاءيقيمونوهم،الميتروحعلىوالصلوات

وفياشهر،تسعةوبعدأشهر،ثلاثةوبعد،الأربعينيوموفيشهر،وبعد،أسبوع

المقدسالكتابمنالمأخوذةكيىوصلواتهمأدعيتهمفيوتنتشر،السنةذكرى

ب)اللادينو(.وتسمىالإسبانيةالغبريةاللفة

الفكريالاهتماموعدم،مواليدهملقلةنظرأالتضاؤلفيأخذالدونمةوعدد

كماأيضا،بالتلمودالاكلانبرفضونلأنهمونحاصة،العالميةاليهوديةجانبمنبهم

ينتظرونال!يصيشبتايزعيمهمغيرأخرمخلصمسيحفيالاعتقاديرفضون

.الآنالىعودته
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الاولالباب

الثانيالمبحث

المعاصرةالفرق

الحركةبأناجمالاالقوليمكن()1(:الاصلاحية)الفرفةأو،الاصلاحيونأ-

هما:اثنينلسببينمباشرةغيرأومباشرةنتيجةجاءتاليهودبةالاصلاحية

إاثيئ(،بسميتخاصةمناطقفيالأوروبيةالجتمعاتعناليهودانفصالصأ-

!لية،حقوقبأيةلهميعزفواولمالاضطهاد،أشداليهودالمسيحيوناضطهدفقد

الأوروبيةالمدنفيبهمخاصةمناطقفيمجتمعاتهمعنالانفصالعلىوأجبروهم

يكنولم،الأماكنأردأفيبقعالحالاتمعظمفيالجيتووكان)الجينو(.بسمت

مكانكلفيالجيتوكانلذلكفيه،القاطنينالسكانازديادركمللتومعمنفذله

المكانهلىامثلفياليهودداقامة،والأوبئةالعدوىانتقاليسهلممابالسكانغاصا

معقليكنولم،وحياتهماليهودعنوالانطباعاتالأفكاراسواانثشارسهلالمغلق

مركزفكان،الاجتماعيةالعيوببل،فحسبالماديةوالقاذوراتالأوساخ

بالربا.المنعاملينومقر،والدسيسةالفسادوبؤرةالمومسات

لليهوداضطهادهمفيالمسيحيونبها!لأ!نذرعإلىالجبتِونظامويرجع

الذينهماليهودكأانا!المسيحيةلأنوذلك،الانعزاليةبالمعيشةوالحكم

اللاهوتيةالنظرةهذهوكانت.لبشريةكمخلصورفضه،اص!خ!ومتلهقاموا

ظهرتأساسهاوعلىاليهودبة،المسيحيةالعلافاتلجميعالأولىالقاعدةكثابةلليهرد

بالجيتو.سميتوالتيالمنغلقةالجتمعات

ح!مب!ة،نتائجعليهاترتبفقدشرأ،كلهاتكنلماليهودفيالجيتوأثارأنالا

ذلك.الأوروبيالهيطفي!ييهمأنفسهماليهوديرى

زكىالواحدللمصيروتعرضهمالجيتوجدرانضمنبعضابعضهممعاليهودحياةان

:23-92.الفاروقياسماعيلد.البهودي/الدينفيالمعا!رةالمللانظر()1
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اليهودية

نشوءالىالجيتوأدىفقد،العرىواوثقأقوىمنتزالولاكانتتضامنشعلةفيهم

أشدلشعبهوولاءهلرؤساظاليهودياممئالفيإنحصصوجميفالبهو

عنه.المنبثقةالواجباتوتحقيقالتلمود-أيو!دىالقانون-الولاء،

تدعودعواتظهرتالجيتو،داخلاليهوديعيشهاالتيالظروفهذهظلففي

تجعلالتيوالمعتقداتالأفكارعنبالتخلي،الآخرينعلىالانف!اخ!الىاليهود

فيإصلاص!اخليمنبدلاوبالتاليفيه،يعيشالذيالهيطعنمنعزلااليهودي

الذيالجيتومناليهوديخروجالجتمعاتتلكتقبلاناجلمنوالعقائدالشرائع

يعيسثِفيه.

ظاهرةعنمنفصلةعنهاالحديث!ككنلاالاصلاحيةيموروبئ!الفرقةب!إلنهضا

الظاهرةهذهالجيتو،فيسائداكانالذيوالظلامالانغلاقظلفيولدتيهوَدية

مرحلةإلىباليهوديةوصلواالذينوهم،المتصوفينأي)بالحسيديم(تسمىكانت

الخوارقفعلوادعاء،والخرافاتبالباعتع!افقدالفكريع!في،الالمحطاط

هذهانتعشتوقد،الدجلمظاهرمنذلكونحو،الغيبوعلم،والمعجزات

عشر.الثامنالقرنمنتصففيالحسبدية

رتيكاناليهود،أرواحعلىتسيطرالحسبديةكانتالديالوقتنفسوفي

الفرديةالحريةنظرياتوتألقالمستفلة،القومياتوظهوراوروبا،فيوالثقافةالعلم

العلوممنبنصيبهيأخذأناليهودلبعضاتاحالأوروبيالرقيهذا،الإنسانوحقرق

)1(.الإصلاحياليهوديالفكريالوعيحركةطلائعفكانت،الحديثة

هياوروبافيالفكريالتنويرأوالوعيحركةأنإلىالإشارةمنبدلاولكن

السابعالقرنينففي،الحركةهذهفيالانخراطفيلليهودالمناسبالمناخأوجدتالتي

خمسة،مباديعدىيحعحركةالأوروبيةالجتمعاتفيظهرتعشر،والثامنعشر

لقغقَلحاجةولا،الكونقوانينلاكتشافيؤهلهالذيهوعقرافيسمانانعلىتقوم

هذهعلىويناءنيأه،وشؤونحياتهلإدارة،الغيبيةالمعرفةاوالوحيالىيرجعبأن

ظاظا:264.حسند./اليهوديالدفيالفكر)1(
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الاولالباب

نأفبما،والعقلانيةالإنسانيةفيالآخرمعمتساويابهاأمنمناعتبرفقدالمبادى،

منالمتحررونالعقلانيونوسارع،باستخدامهجديرفهوعقل،وله،إنسانالإنسان

بينالفرقاعتبروافهم،الدينموضوعفيالمذكورالمبدأتطبيقالىوتعاليمهاالكنيسة

القراراتكانتاذاوقالوا:،المدنيةالحياةفيبالذيغيىواليهوديالمسيحيالدينين

المواطنونيدينأنيهمفما،عقولهمباستخدامالمواطنونيتخذهاانيجبالسياسية

؟إ))(.مختلفةبأديان

النيالفرنسيةالثورةاشعالفيالكببرالأثرلهاالأوروببةالتنويرحركةوكانت

السلطةكانت-د!ده(،والمواطنةالإنسانحقوقالائحةب!علانهاأسقطت

الحياةفياتشاركةعنوحجزثهمأوروبادولفياليهودعلىفرضتهاقدالكنيسة

الدولوبفيةألمانيافيفائقةبسرعةالحركةانتشرتفرنساومن،مواطنيهممعالمدنية

)2(.لأوروبيةا

كانوالذي(،لسونمند)موسىمن،الانفتاحلهذاالأتوىاليهوديالردوكان

التمسكشديدبالتفتح!هـالعقِلا!إلضااي،عصرهبأيدلوجيةاتأثرومنأعظم

يحياأناستطاعهوأنهطالماأنهلذهنهتطرقماواول،عليهوالحرعيىاليهوديبزاثه

العصرهذامواضيعدرسعلىاليهوديقدملافلم،المعرحقويعرفهماالتراثين

وكان،جهودهمندلسونكرسالهدفهذاف!لىا،مام؟الىودينهمبأنفسهموالتقدم

ولمالألمانيةتعلمواالذينلليهوديثسنىكيمناول

ألدبنعلىالثعرفوللالمانحباتهم،وفانوننراثهمعلىالتعرفالعبريةيتعلموا

مستهدفااليهود،الىالألمانيةا!لثقافةلنقل()1مجلةمندلسونوأسسالبهودي،

برلينفي(ةألحرة)المدرأسسوالمسصك!اليهوسوكذلكالمحافظينتثقيف

علاقةموضوعرشليم(ْالخطركتابهمندلسوناصدر.كماالهدفبنفسللقيام

ناوجبالفكر،يهيتمتعانللمواطنأريداذاأنه:يفولفهو،بالدولةالدين

بها،موحىكعقبدةلافقط،كشربعةاليهودىالدينمندلسونوثصورالا-،ينحي
ير!سى

.33:الفاروقياسماعيلد./اليهوديةالملل)1(

.:914الحميدعبدعرفاند./اليهودية()2
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اليهودية

فقط،اليهوديةالعقبدةمنرايهفيلبستالتوراةفيالتاريخبةوالقصصفالمبادى

مالليهوديتقوللاوالشريعةبالا!كلان،جديرباليهودالخاصالقانونأي،الشريعة

يحررانالموتفبهذامندلسونأرادلقد؟!فعلهعليهيجبمابلبهيؤمنأنيجب

بعملأنيجبفالفكرالقيود،بهذهمقيداوحدهالسلوكيبقىوأن،قيودهمناليهودي

)1(.اكراهدونيشاءماويتقبلبنفسه حى--
انهمذلك،جادةازمةاليهودواجهالمتوقعوغيرالمفاجىالتحولهذاووسط

معسواءمواطنينيكونواأنلهمميسرايعدلموالعزلةالاغترابمنقرونوبعد

إلىالوصولأمرفكان،باليهوديةتدينلاعلمانيةقوميةدولةوفيالحقوقفيغيىهم

والاجتماعيةالسياسيةالمكانةوبين،الدينيةعقبدتهمبينللتوفيقمتوازنةصيغة

هذاكثيرونتجاوزلقد،الحلعلىنستعصيشائكةنضيةاكنسبوها،التيالجدبدة

وجدحينفي،السائدةالأكثريةدينواعتناقاليهودية.بالارتدادوذلكالمأزق

ومحاولةالمستجدةالظرمعالتكيفهواتباعهكلكنسبيلافضلانأخرون

فيمقبولايعدفلم،باليهوديالتسميةمجردرفضواوهكذامعطياتها.معالاندماج

انتشرتماوسرعان،اليهوديةالديانةأتباعمنمواطنينبليهوديا،يدعوانعرفهم

العلمايخةالدولةفيوالاندفمماجالقوالاالىالداعيةالمتطرفهالاتجماهماتهذه

ظنوطالتياقو!ضارلةواالدس!!أثرعلايخهينكرونفصاروااليهود،صفوففي

المعروفةالحركةظهوركلهذلكحصيلةوكانالتنوير،حركةمعتتفقولاتتصادم

فيالمذهلانتشارهاواصلتثم%فيبدءذيبادك!لمنبتتالتي،ا!صلا

والمجلزا)2(.المنحَدَةالولابات

الاحتفاظلليهوديكيفهو:الوتتذلكفياليهوديجابهكانالذيوالسؤال

لليهوديكيفأو؟اليهوديوالديناليهوديةبالأمةالتطويحدونالتحريرككاسب

اليهودمفكرويحاولماهذا؟والروحيالقانونيولترائهلأمتهولاءهيتفهمانالمتحرر

الىعنهالاجابةفياليهودانقسمالذيالسؤالوهو،الحديثالعصرفيعنهالإجابة

35-37.:الفاروتي)سماعبلد./اليهوديةالملل)1(
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اذولالباب

يقولالهافظة،والفرقة،الأرثرذكسيةوالفرقة،الإصلاحيةالفرقة:فيط!ثلاث

تجميععلىواعملالدولةدستوروافق،اليهوديأيها:الفضيةهذهمواجها،!لمجخ!

أبائكدينعلىاميناكن،الوقتأتفيولكنفيه،تحلالذيالبلدوتوانينعادات

.()1وأجدادك

للحياةالمتوارثةالتقليديةالصورتطوبعاليهوديةالاصلاححركةاستهدفتلقد

ومسيرتهاتاريخهمفياليهوداندمجالتيالأمموثقافةالعصرلروحوالسلرك

اخلاصامندلسونتلامذةأكئرأحدفردلندر(!هن!يويعيد،الحياةفيالاجتماعية

دعائمهاارساءعنالمسؤولفهو،الإصلاحلحركةالحقيقيوالمؤسس،لدعوته

الىمسعاهفيلندر(فريد)ديفيدذهبلقد.قطالحركةتهجرهالمالتيوقواعدها

عقيدتهلهتسببهكانتالتيالمؤلمةالمصماعروطأةالىيعودوذلكحدففة،

وفقاليهوديةتطويراجلمنفاندفع،لهومشكلاتمصابمنتثيرهاوماالبهودية،

اعتقادهفيشأنهامنوالثي،اليهوديةعنالقوميةالخصائصكلاسقاطبهقصدمنهج

يقيمونكانواالثيالدولرعايامنومواطنيهماليهودلينعلاقاتقيامتعيقأن

التيالدبنيةالصلواتكانةالغاءإلىفدعا،الوطنيإخلاصهمفيتشككأوفيها،

وأداء،للصلاةكلغةبالألمانيةالعبريةاللغةباستبدالوطالب،قوميةسمةتعكس

بها)2(.الأخرىالدينيةوالمراسيمالطقوس

فيالتطويرعلىوقادرةمنظمةحركةتصبحلمالاصلاحيةالحركةأنؤالحقيقة

!ركبسونير،)اسرائيلالبهوديالحاخاميدعلىإلافقطالمظاهرفيوليسالمضامين

مزة-*يولأولالكنيسهذافيجرىفقد،ل!صلاحأو!نِمعّ!لأكهوديأسسالذي

وتقاليدهاالمسيحيةصيغوفقالدينيةوا-!قوَسالصلواتأداءاليهوديةتاريخ

الألمانيةباللفةوالاحتفالاتالمراسيمأداء،جاكبسونبدعةتضمنتكذلكالكنيشة،

هوماغرارعلىالأوركن،واستخدام(،الكنسي)الكورالالمنشدينبفرقوالاستعانة

المسيحية.الكنائسفيقائم

4ا:الفاروفي)سماعبلد.البهردبة/الملل)1(
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فأفدموعنفا،تطرفاوازدادتالإصلاحيبنحركةفويتالأيامتفادمومع

جميعفيجوهريةثحويلاتفأجروالندر(،)فريدبهبشرثدانكماتطبيقعلىاتباعها

الميعادارضإلىالعودةاجلمنالصلاةغيرتوهكذا،القوميةومضامينهاالصلوات

للبشريةالعامالخلاصنشدانلتعنيلليهود،المرتقبالقوميبالخلاصوتبشر

والقوميةالتاريخيةدلالتهمنوأفرغالموعود!المنتظر)المسيحمفهوموكُيرجمعاء.

.بالعدلالجميعفيهينعمانسانيعصربدايةإلىدعوةليصبح

منكلظهورومعالعقيدةأفيا!ناثدخولا!صلاحمون!وازاأعلنكذلك

بدأت،الاص!حيةللحركةوزعماءقادةجايجر(إ!براهيمهولدهايم()صموئيل

واخلاقية،دينيةعقيدةاليهوديةبأنصرحا:فقدوغلواتطرفااشدمساراتتخذالحركة

الأحكامكافةإلغاءإلىعملاففدهناومن،قوميةخصائصإلىيشيرمافيهاليس

والطوائف.الأممسائرعناليهودتميزأنلهاأريدالتيالدينبةوالطفوسالشرعبة

الحدسيمهلقمرانثالسبثلشنهوليهولالفمتمدلنواعلىتحه!!ض-أقدمء-لمهكذا:ظ.لبمكا،

-.رمء.و،وطقوسهالمسيحيبالأحد61
الراسغطاءغيرمنالصلواتأداءمراسماثناءالجنسينباختلاطوسمح،وولادتهلأ

وأبطل،الدينيةالطقوسعنالعبريةاللغةواستبعد،الكتفعلىيوضعالذيالشال!3.-

هذهأنبدعوى،والأدعيةالتمائمفضالجديد،بالعامايذانا()البوقستخدام!ءفيا

العصر.عقلانيةمعتفقولا،القديمالهيكلرايامترتدلمخبَرَالممارسات

الاعزافورفض،الخمسةللأسفارالإلهيالأصلفيهاأنكرفقدإبرا!آكالجر،أما

)الاختتان(.الغاءإلىالدعوةوناصرالسماء،منوحيااتثابئةالشرعيةٌبالأحكام

ايةعنمجردةدبنيةطائفةعلىالاتدللااليهوديةبأناعتفادهمنوانطلافا

فقدولهذا،قوميمضموصلىكلعنمجردعالميكفهومبشرفقدفومية،خصائص

اسنعادةإلىالدعوةتتضمنالتيوالصلواثالأدعيةكافةالصلواتكتابمنأسقط

فيالمنتظرالقوميالأملإلىاشارةكلوكذلك،فلسطينفياليهوديةالدولةبناء

قدامورالقوميةالمعالمهذهبأنوبينالميعاد،ارضإلىوعودتهمالشتاتيهوداجتماع

.ب!طلاقاليهوديالوعيعنمضمونهاواختفىوانقرضتبادت
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الأولالباب

واضحاالجالفنحفدِوقدسيتهاا!!تراال!حركةقادةإنكارإن

الاصلاحيينصفوففيكثيرااختلافابدورهأنتجمما،الفرديةالاتجاهاتظهورأمام

)1(.الحياةفيالسلوكومعالماليهوديةماهيةحول

حيث،1885سنةفيسوىيأتلماليهودبقيةعنالتامالإصلاحيينانفصالإن

عرضالمؤتمرهذاوفيبعد،فيماباسمهاسمي)بيتسبورج(مدينةفيمؤتمرعقد

،الإصلاحلحركةنهائيكدسنورالمؤتمرليتبناهاائمةق)كوهلر(الإصلاحيالحاخام

الحركةهذهوتعاليممبادىتلخيص!كلكنناالمؤتمراتمنوكيرهالمؤتمرهذاعلىوبناء

بلي:كا

الحقلتحقيقالإنسانيالأملنظريةبأنهاوثأويلهاالمنتظر،المسيحنظرية)نكارا-

البشر.بينوالسلام

معناهاواستبدال،الرومانأيديعلىالثانبةاليهوديةالدولةتدميرتأويل)عادة!-

وانهم،الإلهيةرسالتهميحققواكيالعالمأقطارفيشردوااليهودانب:التقليدي

عنهم.انفصالالاالبشربينالرسالةتلكليحققواشردوا

بالعودةالأملأي،الرومانيوالكهنوتالقربانيللطقسوبالعودةالأملانكار3-

الهيكل.بناءالى

.الموتبعدالعذابنكارjالجسد(،بعث)نظريةبسموهماإنكارص4-

القوسة!داللغاتالصلواتإقامة5-
كي.

والتطبيق.المعنىعالميةثصبحعيثالمختار(،)الشعبفكرةتأويلكا-

.والطلاقبالزواجالمختصةالربابنةتوانينل!كعد

أمرين!علىالمبداهذاوينطوي،الإنسانأوجدهاوئيقةأعظمهوالمقدسالكتاب8

(:2هما)اثنين

ا-161.الحميد:57عبدعرفاند./اليهودية()1
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ليهوديةا

الكتابوهلا،الإنسانصنعمنبلاللّه،صنعمنليسالمفدسالكتابأنئمأ-2

والضعف.والحسنالروعةيتضمنكالانسان

أوحدها،هانبعنيلاه!اف!نالوثائقأعظمهوالمفدسالكنابكاناذاب-

كالكتابالنوعنفسمنهيبلبتاتا،مرفوضةليستالأخرىالأديانفوثائق

والضعف.والخطأوالحسنالروعةفيدرجةعنهقلتدان،المقدس

رسالته،لتحقيقنفسهنكربساليهوديالشعبفيهاسجلوثيقةالمفدسالكتاب9-

الوحيفكرةعننهائياتنازلاالإصلاحيينتنازليعنيوهذاالواحد،للألهككاهن

الأخلاقية.الدينيةالمعانيعنمعبراقوىانه:فاعدةوارسوا،الكلامي

0l-القانونسوىالمقدسالكتابفيشيءلأيضروريةالإصلاحيةالمفاهيم

أما،الحياةتقدسالتيوالشعائرالطقوسلتلكالاالاعتباروعدم،الأخلاقي

فهي،ومدنيتهالحديثالعصرهذافلسفةتلائملاوالتيالباقيةالتشريعات

مرفوضة.

الكهنة.وطهارةالملبسوفي،والمشربالمثلفياليهوديةبالتشريعاتالالتزامعدما-ا

الدينيينمعخاصة،الأخرىامعالإصلاحيةالحركةتعاونوجرب-12

.والإسلامالمسيحيةالسماوين

ذلك,،السبتمنبدلاالجمعةمساءفي)السبت(شعيرةالاصلاحيونيقبم!مأ-

السبت.يوماعمالهممزاولةبعدميتقيدواأنيريدوالملأنهم

باختلاطالكنيسفيللجلوسالطويلةالخشبيةالبنوكالاصلاحيونيستعمل-14

كورالفبلمنالأناشيدوكناء،الأورغنعلىالعزفعبادتهمويتخلل،الجنسين

.والبناتوالصبيانوالنساءالرجالمنيتألف

يلزمونولاالصغير،الرأسغطاءأو)اليارمولكا(بوضعاتباعهمالزامعدم-15

.الصلاةأثناءرؤوسهنبغطاءنساءهم

الامتئالفييرغبمنكلانعونلالكنهم،الصلاةأثناءالشالبلبسالالتزامعدم16-

التقليد.لهذا
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الاولالباب

فيفروعولهموكندا،المتحدةالولاياتالإصلاحيةالفرقةأتباعمعظموشمكن

)007(كنيس،فللفرقةالشماليةامريكافيأماالعدد،ضئيلةانهاالا،الغربيةأوروبا

ينتمونحاخاماَ)085(وهنالك،والمليونينونصفالمليونبينأعضائهاعددويتراوح

.cالاصلاحبة)اللفرفة

منحذفوافقدا-لصهمونية،الحرمناصالىصلاحيةالفرموقفعنأما

وبالركم.صهيونإلىبالعودةودعاءذكركلوحذفوا،قوميةد-اانفكرةمبادئهم

عندافعواحاخاماتالإصلاحيينصفوففيوجدئي،.ق!اهذامن

هؤلاءوحاول،الاصلاحيينصفوفداخللهاابواقأأنفسهممنوجعلواالص!نية،

عندئذ،4391سنةفيالايفلحوالمولكنهم،الصهيونيالمعسكرالىبكاملهاالفرقةجر

أوروبا،فيالنازينيدعلىاليهودتقتيلوأخبار،الثانيةالعالميةالحربضغطوتحت

ملائمقراراولب!فرارالاصلاحيينللربابنةالمركزيالمؤتمراقناعالصهيونيوناستطاع

الإصلاحية.والمبادك!لمالصهيونيةبينتناقضأن!ثمةالقرارهذاونص،للصهيونية

منسنواتاربعبعد،3791سنةالمنعقدمؤتَمرهاقررفقد،الإصلاحيةالمجتمعاتاما

كوطنفلسطينبناءفييساعدواأنجميعأاليهودواجببأنالمانيا،فيالحكمهثلرتولي

مركزأبل،فحسبوالمضطهدينلليهودملجأجعلهاكحاولةليسلكلليهو

معارضةإزالةمنأكثريفعللمهذاولكن،الروحيةاليهوديةوالحياةاليهوديةللثقافة

المعسكرإلىجميعهابالفرقةيدفعلمفهو،الصهيونيةوالبرامجللفكرةالإصلاحيين

الكنائس،الصهيونيةقاومالاصلاحيةالفرقةفروعمنفرعأهلولعل،الصهيوني

الشهير)المربرجر(الحاخامبرأسهوالدي،اليهوديللدينالأمريكيالجلسفيالداخلة

)2(.الصهيونيةضدعدةكتباَألفالذي

فيهقامتالذيالمسرحالمانيا،لاسيما،الغربيةأوروباكانتالهافظة:الفرقة2-

.المعاصرةةاليهوديالفرقعنهانشأتوالتي،الماضيالقرنفياليهوديةالحركات

:57.السابقالمصدر(1)

.-117أأ5:السابقالمصدر)2(
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المهودية

منلشعائرهأواليهوديللدينلابدبأنهشعروا،والأرثوذكسفالاصلاحيون

اقتنع،وفحواهالتغييرهذامدىفياختلفواأنهمومعللعصر،مجاراةالتغييربعض

البهوديالدينبأنالجامعييناليهودشبابلإقناعجديدةمحاولةمنلابدبأنمعظمهم

الىوامالبالمسيحييناختلطواالذيناليهودالمثقفينأنولاشكللع!الحدِبث،يصلح

الآباءعنورثوهاالتيالدفيقةلشعائرهمالوامماأكئرالأخلاقيةالدينمبادى

الشعائرلاالأخلاتية،المبادىبأنهااليهودالمثقفونهؤلاءيعتقدأنوطبيعيوالأجداد،

والمدنية.للعصرمجاربأالبهوديالدينتجعلالتيهي،الدقبقةوالقوانين

الاصلاحيين،وببنونفتحأتقدميةالأرثوذكسأكثربينشاسعبونهناكولكن

ولعل،أولئكبينولاهؤلاءبينلامحلاَلهميجدونلاأناسيوجدانلابدوكان

بينالمتوسطيناولئكالىيشيرانكائا(كاهان)صموئيلو(فيليبسون)جايجر

دمجيحاولونبين،بينأولئكهؤلاء:عنقالوااعندموالإصلاحيينالأرثوذكس

العميق.التأملبهايأتيبالتي،السائدةالتقلبدبةالأفكار

منأكثرواحدةخطوةيتخذونبأنهمالوسطرجالوصفككنانهوالواقع

التيالاتجاهنفسفيالأخيرةالخطوةاتخاذيأبونلكنهم،الإصلاحاتجاهفيالأرثوذكس

الإصلاحيين"(.معسكرالىبهمتدفعأنككنها

(،فرانكل)زكريايدعلىالاوسطيكمنهجتتبلورلمالهافظيندعوةأنوالحق

قبلفرانكمو!مؤتمرانعقدأنالىالإصلاحيينيناصرأمرهبدايةفيكانوالذي

إلغائها،وضرورة،العبريةاللغةحولنقاشفيهجرىوالذي1845،عامالإصلاحيين

هذاادىوتد،قوميةديانةاليهوديةبأنالقولالىي!مهيعليهاالمحافظةتأكيدلأن

فرائكل()زكرياانشقاقالىالقوميةاللغةعنللتخليالإصلاحيينقبلمنالاستعداد

بينتامأفصلأفصلتالتي(،التارَيخهة)مديالوضعيةبتأسيسوقيامهالآخربنعن

وبينالغابر،وماضيهمالبهود،عقائدفيالناربخيوالاسنقصاءالبحثحريةإلىالدعوة

تاريخيةخبرةنتاجمعأباعتبارهماالمتوارثةالقوميةوالتقاليداليهوديةالث!ريعةمراعاة

.81-83:السابقالمصدر)1(
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الاولالباب

كيرهم)1(.عناليهودوميزتالعصورعبرتراكمثمشتركة

لمنهاجنقدهخلالمنالمتوسطالموقفنعريففرانكلزكريا+وحاول

الدينأن:ثأكيدهخلالمنذلكوكان،الاصلاحيينلمنهاجوكذلك،الأرثوذكس

السليالإصلاحدونمنولكنالعصر،يجاريأنيستطبع،تقدميدبناليهودي

استمرارهفيثابتةداخليةمقوماتلهاليهوديفالدين،الدينانحلالالىيؤديالذي

العلميالبحثمنفلابدالاستمرارلهأريداذاالتقدموهذا،وتقدمهالعصورعبر

وضعية.تاريخيةاسسعلىالمستند

لروحالدينيالتعبيرهواليهوديالدينبأنيقينهالىفرانكلموقفوششند

عمامسألةنثارلاأنفيجبوعليه،العامالشجياجماعهاكثابةوهواليهودبة،الأمة

الاجماعهذاعنيعبرالقانونانفطالما؟ارضياوسماويأصلمنالقانونكاناذا

العلميالناريخيالبحثكشفوانحتى،المفعولساريببفىأنيجبالعامالشجي

فالمقياسنشأ،لغرضاخترعتبلا،صليهوديةتكنلمماشعيرةأووظيفةبأن

عام.شعييهوديلاجماعالشعيرةأوالوظبفةتلكتحقيقهونقبسهأنيجبالذي

مابقدرالحقيفية،اليهوديةالدبانةوتاريخأصولنعنيهتكنلمفرانكلفزكربا

مبدأان:بصراحةقالولذلكالأمور،منامركلفيالشعيالإجماعتحققيعنيهكان

لوناَيضفواكيالربابنةابندعهاخرافةسيناءطورعلىالشفهيةالثوراةموسىثسلم

2(.الشعيئالاجماعأقرهماعلىالمصداقيةمن

الطرفينبينالتقريبالمبدأهذامنيريدكانفرانكلبأنالقولوكلكننا

ثالثةفرقةأسس،يرجوهكانلماخلافأأنه،الا،الجديدةالطريقةبهذهالمتخاصمين

المحافظين.بفرقةسميت

يلي)3(:كاتلخيصهايمكنالحافظينفرقةوتعاليموعقائد

161.162،الحميد:عبدعرفاند./اليهودية1()

84-86.الفاروفياسماعبلد./المعا!رةالبهودبةالملل)2(

.19-89:السابقالمصدر)3(
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ليهوديةا

يجب،العبريةيفهموالمف!نتلدون،يفهمهاالتيباللغةوالوعظالصلوات)فامةا-

الالمجليزيةاللغةاضافةإلىدعوالذلكيفهمونها،التياللغةباستعماللهميسمحأن

استعمالأ.الأكثرباعتبارها،والأدعيةالصلواتفيالعبريةالى

وجعلالكنيسمنالمدروشةاوالخليعةوالأناشبدالمطولةالقراءاثحذفبجب2-

مما،والاحتراموالرزانةالحشمةمنعظيمجانبعلىالأخرىوالطقوسالصلاة

التعبد.معيتفق

الطقوسوبقيةالكنيساعمالفيواشراكهندينيةتربيةالبهودياتتربيةيجب3-

مفاعدفيالجنسيناختلاطالىالهافظوندعىولذلك،بالرجالالمساواةقدمعلى

المسيحية.الكنائسفيالمتبعالنظامحسبالمقاعدهذهونظموا،الكنيس

اليهوديالدينينفذحتىوذلك،السبتيةوالطفوسالمأكليةبالقوانينالتقيديجب4-/

تعلمعلىابنائهمتشجيعاليهودعلىيجبانهكما،العائليةوالحياةالبيوتالى

يعرفونها.يكونوالمإنالعبرية

ويقومالهافظونرفعهشعاروهو(،!كأإَبالهافظونسماهكاالقول5-

الشعب:الثاثمنهداويتكون،اليهوديةالأمةمقوماتهوثاثعلى

الشعبيتصورلاإذ،متساويةكلهاالمفوماتوهذه،والاله،والتوراة،الاسرائيلي

دونالتوراةولا،والشعبالتوراةدونالهولا،والتوراةالالهدونالاسرائبلي

الأمةهيعضويةوحدةمجموعهافيتساويالثلاثةفالأتانيم.والإلهالشعب

بسرائيل(.)S9Jأواليهودية

الأرثوذكسوأظهر،الالهوعلىاالسوعلىال!ثمعبالإصلاحيوناظهرفبينما

ويترت!،الثلاثةل!بملمقوماتاوعادساوواالمحافظنف!ن،التورا!ووالشع!فىآ

حص."!ه

.لصهيونالعودةالىاليهودتطلعلابعادهمل!صلاحييناللازمةالادانةالمبدأهذاعلى

هذامقوماتمناصبحتاليهوديالتاريخفيوالسياسيةالفوميةفالنواحي

المنفى،فيإسرائيلمأساةعنيتكلمالدحني،الأدبوكلوالتلمودفالتوراة،التاريخ

للتراثالصدقعدملمنوانه،المقدسةالأرضفيالأصليوطنهمعنوبعدهم

اليهوديحرموان،ماديجغرافيوطنب!حرازاليهودأمليحذفأناليهوديوالتاريخ
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ول'االباب

الوطن.هذااحرازهمعلىتترتبالتيالمكا!سبمنالعالمأنحاءشتىفي

ضوءعلىجديدمنيفحصأنيجب)التيمود(القانونانالهافظونيعتقد-6

الطريقةحسبيعدلأن،تعديللزمهإن،وأنه،الحاضرةاليهوديالشعبحاجاتا

ايقديمهالأزمنةفيفيهاوئطورعدلالتي

فكرهمننوععلىوالإبفاءواحد،اطارضمناليهودجمعأي،التنوعفيالوحدة!؟-

مجتمعهم.وحاجاتالدفي

.الصلاةاثناءوالتاليت()اليارمولكاوالشالالقبعةبلبسالالتزام-!

،والصلواتالدينيةا،ناشيدفي)الكورال(استعمالفيالإصلاحيينوافقوا9-

الأوركناستعمالومنعواوتأهيلاَ،تدريباَأكثرالمنشاءنيكونبأنطالبواولكنهم

وهماليهود،غيرمنالمغنينأوالمنشدينبينيكونأنفيوكذلك،الصلواتفي

.الغرضلهذاالمسيحييناستعمالأجازواالذين،الإصلاحيينخالفوابذلك

تندسأنلمطفالصهيونيةاستطاعتفقد،فلسطينفياليهودإستيطانمساعدة0لمز-

علىتلعطفونكلهمالمحافظونأصبحأنالى،بينهمدعايتهاوتبثالمحافظينصفوففي

مبدامنالمحافظونبهأمنماالتحولهذاوساعد.فلسطينفيالصهيونيةالحركة

العالم.فياليهوديةبالأمةواهتمامتوجيهمنالمبداهذاركزهوما(،يسرائيل)كلال

النفسنحلودأمنتهيواناهـلقيامة،البعثعقيدةالهافظينفرقةرفضتا-ا

!ص)1(.البشرية

أمريكا،فيعضوملبونونصفمليونحواليمنالهافظةالفرقةوتتألففذا

.الأرضبقاعفييعيشونأخرعضوملبوننصفومن

علىيجمعوهولأمربكا(،الرباني)الجلسيسمىربابنةمجلسالفرفةولهذه

في(المحافظينكنائساتحاد)مجلسلهاوكذلك،الفرقةش!ؤونلبحثالسنةفيمرةالأقل

والمستوياتأ2(.الأوساطجمغفيالهافظينكلمةيوحدانووظيفتهامريكا،

.166الحميد:عبدعرفاند./اليهودية)1(

79.،69:الفاروقي)سماعيلد./المعاصرةاليهوديةالملل()2
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ليهوديةا

الدينتاريخفيمرةلأول)أرثوذكسبة(كلمةاستعملتا،رئوذكسبة،الفرفة3-

الهافظينبهاناعثينالا!م!ناستعملهامناولوكان)8018(،سنةاليهودي

الكلمةهذهاستعمالأنوالواتع،ل!صلاحدعوتهمفييعارضونهمكانواالذين

علىينطبق،مسيحيتعبيرأردثوذكسيةكلمةأنوذلكخطأ،الاصلاحيينقبلمن

يسمونوأخذواالنعتهذاالإصلاحمعارضوتقبلفقدذلكومع.فقطالمسيحية

بعد.فيماأنفسهمبه

--!إلغربيينكاالأرثوذكسيةالفرقةئشأةف!نحال،كلوعلى

القديمتراثهموالىجهة،منوالتقدمالعصريةالعلومإلىانجذبواعندماوالسر

.أخرىجهةمن

الحاخامهوعنهودافعوشرحهالأرثوذكسيالموقفقدممنأولوكان

الكنيستأسيسعارضلأبألمانيافيولدالذيهرش(،رفائيل)شمشمونَ

مسعىليناهضالتلمودلتدرش!مدرسةفيهاواسس،المعارضةأشدفيهاالإصلاحي

كأبيه.محافظاَونشأالمدرسةهذهفيالتلموددروسهرشتلقىوقد،الإصلاحيين

نفسه،اليهوديالتراثألفهحسبمامتدرجبطبمءتغييرالىالداعيموقفهرشواتخذ

الحياةفيهايبعثأنحاولالتلمود،وتشريعاتاليهوديةالطقوسرفضمنوبدلأ

)1(-الكتبمنعددأالصددهذافىوالفلها،جديدةووظائفمعانب!يجاد

-حى--!
اليهودانفصالضرورةبهقاصدأ،الهجرةاوالاعتزالمبداهرشأعلنوقد

وتأسيس،الإصلاحيةالنزعةفيهاتسودالتيوالهيئاتالجتمعاتعنالأصوليين

هذه،لدعواهالهيئاتمنقليلعدداستجابةمنالرغموعلىبهم،خاصةمجتمعات

علىوعمل)فرانكفورت(فيكبادئهالملتزمةالأصوليةجماعتهتأسيساستطاعف!نه

)2(.الحديثةمدارسهالهاقويةدينيةمنظمةالىبعدمنلتتحولتطويرها،

علاقةبناءهوالعصرواجبانهرش:مبادئعليهقامتالذيوالتصور

لطورع!التصورهذايختلفولاعشر،التاسعالقرنوحضارةالتوراةبينجديدة

63:لسابقاالمصدر(1) 62c.

163.الحميد:عبدعرفاند./اليهودية(2)
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افىولالباب

اتخذوافالاصلاحيون،واضحاختلاففيهجوهرهفيانهالا،ظاهرهفيالإصلاحيين

البعضفتقبلواواحكامهاالتوراةبهاقاسواثمكمعيارالمعاصرةالحضارةوقيمافكار

وقيمأفكاربهاثقاسكمعيارالتوراةاتخذوا!كسابينماالآخر،البعضونقضوا

ابلحضاليةوأفكاربينما،التفخالدةاوقيمأفكارانوراوا،المعاصرةالحضارة

الأوروبيةالحضارةاعتبرواففدالإصلاحبونأماالنغير،منلهاولابدوقتيةالمعاصرة

!

يتفقأنامااليهوديالدينعلىأنورأواالبشرِي،التقدكأضل!هـا

.)1(!كلوتأومعها

يلي)2(:-كاالأرثوذكسيةالفرتةوتعاليمعقائداهمتلخيصو!كلكننا

بالإكلان،ليس،فالخلاص،المسيحيةفيالحالهوكماعقدةليساليهوديالدين
عت

.عقيدةيكونأنتبلحياةنظاماليهوديفالدين،بالعملبل

هيوالتوراةعرف،حرفاًوكاتبهاومؤلفهاصانعهافهواللّها!را2-

لموسىاللّهسلمها،اليومهوكماالمقدسالكنابمنالأولىالخمسةالأسفار

الطور.أسفلفيالجتمع)إسرائيل(شعبهعلىنفسهاظهرعندمابيد،يدأتسليماَ

القوانبنمجموعةوهي)شفوية(،مكتوبةغير،أخرىتوراةسلمنفسهالوقتوفي

جيلاَشفهياَالاسرائيليونتناقلهاأنبعدبعد،فيمادونتالتيوالزتيباتوالنظم

ثعرضتعندماولكن،كتابفيالقوانينهذهوضعمحرمأكانوتد.جيلبعد

فيبتدوينهاالبربابنةسمح،السياسيةاسرائيلاحوالتضعضعبسببللخطر

بطريقالربابنةاليهاتوصلالتيوالزتيباتوالأنظمةالقوانينإلىبالإضافة)المشناه(،

)التلمود(.بيسمىما)الجمارا(و)المثناه!منوتكون)الجمارا(،وهيالتفسير

معأ،والدنياللدينأي)ال!ئم!يعتبرونالأرثوذكس3-

ذلككلفمهماشودهامنلتحفيق!تنجدىاطاقاتجمبعبتطويعويؤمنون

.تضحياتمن

.67:الفاروتياسماعيلد./المعا!رةاليهودبةالملل(1)

.75-78:السابقالمصدر()2
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الأرثوذكسيبنيالاعتقادهذاوعلى،الإلهيالتوراةكصدرالأرثوذكسيؤمن4-

علىتطبق-!أزلية،،أزليوالإله،الإلهمنمستمدةالتوراةأنكانهأ:قولهم

الأرثوذكسيؤمنوعليه،تبديلتخصأوأيبدونالأمكنةجميعوفيالعصورمدى

.والحياةالقانونيتعارضحينالقانونلاالحياةتتغيرانيجبائه/

ولكن،بذلكتأمروالتوراةاليهود،غيرمعالتعايشب!مكانيةيؤمنونالأرثوذكس5-

وقوانينها.مبادئهاالىشيءكلينصاعانبشرط

وذلك)اسرائيل(،فيالموجودةهيالعالمفييهودبةأرثوذكسيةملةافوىولعل

السياسيبالدعملتمتعهمبلوالتلمود،-إةالعنيدلتمسكهمأوأفرادها،لعددلا

ويجب.الأرثوذكسيةسوىملةبأيةتعزفلاالإسرائيليةفالدولة،للدولةوالحكومي

كلهمالإسرائيليينان،للأرثوذكسيةودولةكمجتمعاسرائيلإتباعمنيفهملاأن

الذبح،بشعائرتمسكتوانإسرائيلأنفالحقيقية،الأرثوذكسيةبالمبادىيؤمنون

منالمتاجرواغلاقالمواصلاتوحركةالحكومةأعمالبتعطيلالسسبت،وشعيرة

عرضوقوانينهابالتوراةالضربعنتتوانىلا،السبتمساءحتىالجمعةمساء

)1(.والعسكريةالسياسيةمصلحتهامعه!هتتعارضعندماالحائط

فلسطينالىاليهودوهجرةا!الصهيونيبمااليهودموقفعنأما

قسمين:الىانقسموافقدالمنتظر،المسيحبدعلىاليهودخلاصبانتظار

بدلاليهودخلاصلمشكلةالسياسيالحلتقبلتالتيوهيالمزراحية،المنظمةأ-

فكرةالمزراحيونتبنىفقد(،المخلصالمسيح)بظهورالإلهيدعلىالمعجزالحل

المت!ظر(.)المسيحللمخلصكبديل،اسرائيلدولةبقيامالصهيونية

بطريقةيتملنعاليهودخلاأنعلىاصرتالتي(،اسرائيل)اجوداتجمعيةنمي!-

طريقعنالإلهيالمعجزالعملمنلهلابدوانما(،اسرائيلدولة)بقيامالسياسة"!

المجلص)2(.المسيحانتظار

--مح!حر-.-

لأ.97،0:السابقالمصدر(1)

.117:السابقالمصدر)2(
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اليهودعقائد

اللهفياليهودعقيدة:الأولالمبحث

والأنبياءالنبوةفياليهودعقيدة:الثانيالمبحث

والمسيحاقىخراليوم!اليهودعقيدة:الثالثالمبحث
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الاولالمبحث

الله!اليهودعقيدة
-

ديانهتح!د،الكريمالقرأنبذلكينبئناكمااصلها،فياليهوديةالديانةكانت

النقص،مظاهرجميعمنوالتجرد،والكمالالوحدةلصفاتالعلمةالذاتفيهاتتصف
.-

شيء.كلفيللحوادثوالمخالفة

الحقيقيالمصدرأهملوااسرائيلبنياناليهودثاريخاستقرارمنيظهرولكن

فزةأيفييستطيعوالمفهم،اخرىمصادرخلفوانساقواالسماء،وهوللعقيدة

وكانالأنبياء،لهLp.)الذياللّه-الواحدعبادةعلىيستقرواأنتاريخهمَفتراتمن

كثرةوئعد،تاريخهممراحلجميعفيواضحاَوالنفعيةوالتعددالتجسيمإلىاتجاههم

الدعوةيجددونأنبياءالىالحاجةتجددوبالتالي،فيهمالشركتجددعلىدليلاَانبيائهم

النوحبدالى

الذاتفهمعلىالأمربدايةفيعقولهمتقولماسرائيلبنيانيحدثناالكريمفالقرأن

ورسالتهكوسىإكلانهمغيقبرابلرؤيتها،الممكنمنأنهوظنوا،الصحيحالفهمالالهية

لَكَنؤمِنَلَنيَمُويىَ!لتُؤوَإذ):الكريمالقرأنيقولهداوفي،تعالىلثهرؤيثهمعلى

القر7نكذلكوينبئنا()2(.وَانتُؤتَن!ونَالضَعِقَةُفَأَخَذَتكُمُجَقرًةاللَّهَنَرَىحَتى

حينماموسىالىوطلبوا،رؤيتهيستطيعونلاإلهعبادةالىنفوسهمتطمئنلمانهمالكريم

وفي،ألهتهمهؤلاءيحسكمايحسونهالهاَلهميجعلأنلهم،اصنامعلىيعكفونقومأرأوا

.173:شليأحمد.د/اليهودبة(1)

55:لبقرةا)2(
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عَلَىقَؤمِريَعكُفُونَعَلنَاَتبَخرَفَأَتَؤأإِشرَءِيلَبِبَئوَجَوَزنَا):الكريمالقر7نيقولهذا

))(.تخهَلُونَ!حقَالُوأيَمُوسَىاَتجعَلئَخَآإِلَهًاكَمَالَهُؤءَالِهَةحقَالَإِلَبهُتمقَؤمتماضنَاهـ!

ارتدواقدهمعصوأقدمفيأنهم،التوراةثأسفاربالاضافةالكريمالقرأنكذلكوينبئنا

التأملمنويظهر،أ-ىتاروالأصنام،العجكلىةفعبدوامنكئراللّهعبادةعن

فينعالىاللهفنصوروا،عقولهمفيمضطربةظلتالأهـهيةفكرةان،التوراةأسفارفي

والجهل،والغفلةوالكذبوالضعفالنقصصفاتمنبكثيرووصفوه،مجسمةصورة

)2(.والحيوانالأصنامعبادةالىاحيانأوارتدوا،أخرىآلهةمعهوأشركوا

مفاهيممنتضمنتهاوماوالتلمودالنوراةإلىالنظرخلالمنالقولوككننا

وهي:ا-!لاريخطيملدالألو!هيةان،بالألوهيةتتعلق

المرحلة:هدهوملامحسماتأهمومن،السلامعلبهموسىنوراةندوبنمرحلةأ-

يجبوالذيوجدها،إلى!اسرائيلنشيرموسىعنوراةفنصو:الآلهةتعددأ-

ووجودالآلهةتعددفكرةأنيعنيوهذا،الآلهةمنغيرهدونعبادتهاليهودعلى

جاءفقداليهود،عندالعقائديالفكرفيطريقألهاوجدثاللّهغيرأخرىآلهة

كذا،لهوتلنرعون،علىأدخللموسىالربقالثم9(:أ:الخروجسمرفي

لبعبدونني.شبيأطلقالعبرانيينالهالربقال

موسى،توراةنصوصفيالألوهيةفمفهوم،الكنعانيينكعنقداتالنأثرب-

الكنعانيين،عند)أوغاحهـلت(وملاحمأساطيرالمنيالإلهبصورةتصورها

)32:النكوينسفرفيجاءأدكه-!قى--صر(3دخلىَ!!

لاأنهورأىالفجر،مطلعالىرجلفصارعهوحدهيعقوبوبقي:24-26(

:وقال،لهمصارعتهفييعقوبوركحقفانخلعوركهحقفلمسعليهيقدر

تباركني.أواطلقكلا:فقالالفجر،طلعقدلأنهأطلقني

عندالمرحلةهذهفيمضطرباَكانالألوهيةمفهومان:بالوثنيةالاختلاطب-

عليهيعقوبهواللهائبياءمننبياَيجعلواأنالأمربهموصلحتىاليهود،

.138،931:فعرالأا(1)

27،وافيعليد./المقدسةالأسفار)2( .26c
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سفرذكرهاموهذا،إبناءهوبينبيتهفيالأوثا-الأصنامبوجوديقبلالسلام

الوثنيةإلىالعودةفيغضاضةإسرائيلبنويجدلملذا،25-34()31:التكوين

وحييتلقىسيناءجبلفيمعتكفاَالسلامعليهموسىكانعندماجديدمن

وتالوا:3-5()32:الخروجسفرفيجاءكما،السلامعليههارونإلىفأئوا،الله

فيالتيالذهبأقراطانزعوا:هارونلهمأمامنا....فقالتسيرألهةلنااصنعقم

وأتواالدهباتراطالشعبكلفنزعبها،وأتونيوبناتكموبنيكمنسائكماذان

مسبوكأ،عجلاَوصنعهبالإزميلوصورهأيديهممنذلكفأخذ،هارونالىبها

مصر.ارضمنأصعدتكالتياسرائيليااَلهتكهذهفقالوا

هوانهفيالتوراةبهالصقثهاالتيالتهمةمنهارونيبرىالكريمالقرأنولكن

عزفقالا!اسمهضالرجلصنعهالذيانالقرأنبينفقد،العجلصنعالذي

إِلَنمُوسَىفَرَجَعَ!اَلشَامِم2وَأضَل!بَغدِكَمِنقَؤمَكَفَتَناقَذفَإثاقَالَ)وجل

اتعَقدُعَلَي!مُافَطَالَحَسَنًاوَغدارَليهُتميَعِذكُتمالَتميقؤصِقَالَاسِفًاحَغَضننَقَؤمِهِ-

اخلَقتامَآقَالُوأ!حفؤعِدِىفَاخلَفغُقَلِّكُتممِّنغَضَمبعَلَيكُتمتحِلأانارَدتتماتم

مم!الشَاصٍالتَىفَكَذَالِكَفقَذَفتهَااَتقَؤمِىزِينَةِمِّناوزارًاحمُّلنَاوَلبِهنابِمَقكِنَامَؤعِدَكَ

)1(.!مُوصَىوَإِلَهُإِله!ثمهَذَآفَقَالُوأخُوَاوتَهُوجَسَدًاعِخلَاَلَهُتمفَاخرَجَلَإيمب3،

تزاللامصرمنخروجهممنذفيهمالمتأصلةالقدكلةالوثنطأنعلىيدلوهذا

ارواحبوجوداعتقادهمفيوالمتمثلة،اسرائبلبنيفلوبفيتسكنوجدورهابقاياها

منذذاكرتهمفيحيةتزاللاالتيالعحوبمعبادةالىإضافةالصخور)2(،بعضفي

اتبعهاالتيالوسائلوكذلكالشديد،موسىغضبولكنمصر)3(،منخروجهم

مواتيةفرصةكليغتنموناسرائيلبنينجدحيث،تفلحلمواحدالهعبادةلفرض

الكنانيين)4(.ألهةأحد)بعل(ومنهاالأخرىالآلهةعبادةإلىللعودة

.85-88:)1(طه

44.راشد:فرجسيدد./البهودالسامريون)2(

2.338::دبورانتول/الحضارةقصة)3(

364.:السواحفراس/عشتارلغز)4(
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الشعبوابتداشطيمفياسرائيلوأقام:1-4()25:العددسفرفيجاءماوهذا

وسجدواالشعبفثلألهتهنذبائحالىالشعبفدعوا،مؤاببناتمعيزنون

إسرائيل.علىالربغضبفحميببعلاسرائيلوتعلقلآلهتهن

مفاهيمهمحسبفاللّهالبشر:بصفاتوتصويرهالضعفكظهرالرباظهارد-

المظاهرمنذلكغيرالى،ويصارعويندمويشربيأكلالمخلوقمثلمثله

وفدرته.اللهبعظمةنليقلاالتيوالصفات

خلقعملبةعنتتحدثجاءتالتيالنصوصمعالفاسدةمفاهبمهموتبدأ

يوموكانللراحةسابعليومالرباحتاجالخلقعمليةإتمامبعدبأنهفيقولون،الكون

الجنةفيويسيريتجسدعندهموالربا-3(.)2:التكوينسفرفيجاءكماسبت

جاءماوهذا،والعلمالاحاطةوعدموالجهلبالغفلةبنصفوهووحواء،أدملينفقد

.11(-8:)3التكويننصوصمننصفي

فعله،قدكانماعلىيندماويزاجعقدبأنهللخالقتصويرهمذلكالىيضاف

5-6(.6::)التكوينالأرضوجهعلىالإنسانايجادعلىثندمكما

نصورهاكماالمرحلةه!هسماتاهمومن،السلامعليهموسىبعدمامرحلة2-

التور%:

الحربإلههوالمرحلةهذهن!فالربوالجازر(:الحرب)الهبانهالثهنصويرا-

ونصوص،الأساسهيوالتدميرالقتلإلىوالدعوة،مفقودةفالروحمةوالجازر،

معانيها،بكلالوحشيةال!-الىالقاسيةالمفاهيمبهذهمليء)يوشع(سفر

الرجالكلقتلواعندماأريحالمدينةدخولهمعنأوردتهمامثلاَذلكومن

.02-24(6::)يوشعالبهائمحتىوالأطفالوالنساء

الالياذةبألهةشبيهوهو،للجيوشإلهأنظرهمفي)يهوه(إلههمأصبحوهكذا

)1(.اليونانعند

2.343::دبورانتول/الحضارةتصة1()
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الفزةهدهفياليهودتأثروقد:الكنعانيننألهةوعبادةالوثنبةالىالعودةب-

سفرويوضح،العديدةألههموعبدواالوثنيةبعقائدهمخاصة،بالكنعانيين
-

أصابالذيالخلقيالانحطاطمدىوبينالفزة،تلكتاريخالتوراةفيالقضاة

الأقل،علىاتسبعاللّهعبادةعنوارتدادهمالعهدذلكفياسرائيلبني

لهاوقدمواالمعابدلهاوشيدواوعشتاروتالبعلمثلالأوثانفيهاعبدوا

لها)1(.فرباناَالمعابد-كذهابموَاثمسا-تًقدمواأنهملدرجةوالنذورالقرابين

وينسونوعشتاروتبعلالىرئيسيبشكلبتوجهوناسرائيلبنيأنلمجدلهذا

الىبالعبادةيتوجهونالجميعلأن،اسمهاحدفيهايذكرلافتراتتأتيحتى)يهوه(،

نهائبأ.يهوهعبادةويتركونوعشناروتبعل

وسليمانداودعصريفيالألوهيةفمفهوم:السلامعلبهماوسليمانداودمرحلة3-

مفهومأنعلىيدلكامضأمضطرباَظل-التوراةترسمهكما-السلامعليهما

القديمتصورهمفيظلوابل،قلوبهمفييدخللمإلأنبياءبشييركماالألوهية

،المخلوقبصورةاللهوتصويرالتجسيد،اواللهغيىوعبادةالوثنيةعلىاماالفائم

:التوراةدونتهكماأه!الفزةومن

اهمتذكرالتيالنوراةاسفاربعضنقرأعندما:فيهبرناحليتالىالالهِحاجةأ-

فيهيرثاحبيتاَيريدالإلهاننجد،احداثمنالسلامعليهداودعهدفيدارما

بيتأبنىلأنهومملكتهداودر!سلىويعلن؟!الخيمةفيوالمعيشةالتجوالمن

منذبيتفياسكنلملأنيلسكناي،بيتاليتبنيأنت:الرب.قالفيه؟!يستقر

وفيخيمةفيأسيركنتبل،اليومهذاإلىمصرمناسرائيلبنيأصعدتبوم

.8(6-7::الثاني)صموئيلمسكن

الذيهوالسلامعلبهسليمانأنتزعمفالتوراة:الالهلاستقرارالهيكلبناءب-

مليئةوالتوراة،6(:الثاني)الملوكالإلهفيهاستقرالذيالمعبدأوالهيكلبنى

تصورعندماالتوراةولكن،للهيكلسليمانبناءلكيفيةالدقيقةبالتفصيلات

72.البار:عليمحمدد./التوراةدراصةالىالمدخل()1
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)قدسفغرفة،الكنعانيينكعابدشبيهأتجعلهسليمانبناهالذيالهيكلتصميم

فيالإلهتمثالبهايوضعالتيبالغرفةكبيرحدإلىشبيهةالهيكلفي(الأقداس

.c)االكنعانيينمعابد

يجدلابأنهسليمانفيهاتبينبنصوصتأتيفالتوراةجديد:منا،صنامعبادةب-

زوجةممحعمائةلسليمانكانأنهالتوراةفتذكر،الوثنيةللالهةالتعبدفيغضاضة

:أا:لالأ)الملوكالوثنيةفيوأوقعنهقلبهأملننسوتهوأن،سريةوثلاثمآئة

زوجاتهمنزوجةلكلبنى-التوراةتصورهكما-سليمانإنبل3-5(،

.6-13(11::الأول)الملوكوالقرابينالذبائحأمامهيقدمنصنماَالغريبات

الى)سرائيلبنيبانقسامالمرحلةهدهوتتسم:السلامعليهشليمانبجدمامرحلة4-

الكنعانيينألهةبعبادة!إئيلمملكةقامتحيثويهوذا(،)اسرائيلهمادولتين

أنبياءالآلهة0لهذصارأنالمملكةهذهفيالأمر)!صلرأسهموعلى

الىالأدعياءهؤلاءتكاثروتدبالأنبي!التوراةسمتهم!لعبايدعون

.13-91(18::الأول)الملوكنبيأوخمسينأربعمائة

الداعينوالمصلحينالأنبياءمنالعديدظهرفقدالو-ثنمة،ن!اليهودانغماسوبسبب

الذين%دلّهأنبيآأهممنوكان،الأوثانعبادةوتركا!إحد،الإلهعبادةالىالعودةإلى

)اثيبيا(.والني)الياهو(،النيالأوثانعبادةضدالمقاومةحركةوتزعمواظهروا

كانفقدامعصائيل،بنيعلىمرتالتيالفزآأخطرمنتعدالمرحلةفهذه

هذهلكلبالمرصاديقفوناللهأنبياءوكان،والوثنيةالوحدانيةبينواضحاَالصراع

التيالمنحرفةوالمفاهيمفالتعصبصعبأ،كانالأمرانيبدوولكن،الوثنيةالمفاهيم

صورةإلىالوصولعليهالصعبمنجعلتقدتدريجيأ،اليهوديالجتمعفيترسخت

له.مثيللاوالذيشيء،كلعلىالقادرالواحدالإله

أسفارمنالفزةهذهأحداثقراءةخلالمنوكلكنناالبابل!الشيبعدمامرحلة5-

يلي:كابالألوهيةالمتعلقةالعقائديةوالمفاهيمالاتجاهاتأهمنحددأنالتوراة

08.:ورفيقهكمالمصطفىد./القديمالعالمفيالبهود)1(
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اليهودية

فترةفيوالبابلييناليهودبينجرىوطفو!:البابليننبعاداتالبهودنأثرأ-

البابليينبعاداتاليهودتأثرفقد،عجيبوعقائا!فكريتمازجالسي

بابل،أهلبهاشتهرا!الذيمنهمتعلمواأنهمحتى،وألهتهموطقوسهم

التوراةنصوصمناستخلاصهيمكنوالذيبعد،فيمااليهودبهاشتهربل

الىبالنفيوالمسكنةالذلةعليهمضربتعندمااليهودأن،الفترةهذهحول

ذلكاجلمن،المهانةهذهمنيخرجهمأخرطريقاَيتلمسواأنأرادوا،بابل

الجهودقادواالذينوهموعزرا(،)نحمياهماالكهنةمنإثنانبينهمظهر

بهذامرتبطاَاليهودييبقى!يث،وتعديلهوتصنيفهالقديمالتراثلجمعالرامية

الميعاد.أرضإلىبالعودةالأملعلىالقائم،التراث

اذلفسرالوتمأالمط)وبةتكرالذاامفاهيمقلمالىالددأعوااهمهالتورألْعمصرله!ل!!ايجعدوآ

الىال!را!هداجمعصأرادواالبهودألىويبدو.الع!صريهالأدكار

الأخرىالأمماعتزالالىدعواالفترةهذهفيالأنبياءأنمن-التوراةذكرته

)2(.الأممهذهألهةعبادةإلىالماضيفيأدىقدذلكلأنمعها،التزاوجوعدم

الفكريبالاضطرابتتميزالفترةوهذها،صنام:عبادةالىالبهودعودةب-

حتىبها،أصيبواالتيوالقنوطاليأسحالةبسببوذلكاليهود،بينالشديد

الواحد)3(.الالهجد!شعائرمنالأوثانعبادةالىرجعمننيهمظهر

الإلهتظهرالتيالتلمود،أسفارفينجدهماوهذا:ال!قميىبصفاتالثهوصفد-

فيماالأخصعلىذلكويبدو،والنقصالحوادثصفاتمنبكثيرمتصفاَ

نشاطمنبهيقومكانوما،أعضاءهوضخامةالإلهجسمعنالتلموديذكره

صارحيثالهيكلتدميربعدذلككيّروكيفالنهار،فيأوالليلفيوعمل

يتشرد.شعبهجعللأنهنفسهويؤنب،بذلكسماحهعلىندماَيبكي

25.ظاظا:حسند./البهوديالدفيالفكر)1(

)2;11X99البار:عليمحمدد./التوراةدراسةالىخل.

98.شلياحمدد./اليهودية)3(
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الاولالباب

كتبهماأخرالثلموديعد:الوسطىالعصوروحنىالمسيحمبلادبعدمامرحلة6-

التيوالمفاهيمالتصوراتعنحقيقيأتعبيرأيعبروهوالمقد-س،تراثهممناليهود

هذاأسفارفي-ذكرهسبق-كماعادوافقد،الألوهيةعناليهوداليهاانتهى

مستمرأبقيالمفهومهذاأننجدولذلكال.لصف!اللّهوصفإ5الكتاب

منالكثيرنجدلذلك،وسلمعليهاللهصلىالنيبعثةحتيياليهودعندوواضحاَ

وجل.عزاللهصفاتعنمزاعمهماليهودعلىتردالقرأنيةالآيات

قولهفيجاءماوجلعزالنّهفياليهودمزاعمبينتالتيالكركلةالآياثومن

يُعَذِّبُكُمفَلِمَقُلووَاحِمؤُهُآللَّهِاتتؤأنخنُوَاَلنَصَرىاتيَهُودُوَقَالَتِ)تعالم!:

.1(!)يَشَآءُمَنوَيُعَذِّبُيَشَآءُلِمَنيَغفِرُخَلَقانتُوبَشَمرئِمنبَلبِذُنُوبِكُم

فهماللهأبناءبأنهموسلمعليهاللّهصلىالررسولأمامئبجحواأنهميعنيوهذا

المفسرينجمهورعندبالبنوةالمرادالمختاَرلموليسش!بأنهمالناسبقيةعنمختلفون

)2(.حقيقةاللهأبناءأنهميزعمواحتىالحقيقيةالبنوة

يَدُاثيُمدُوَقَالَتِ)تعالىقولهبهتليقلابصفِاتاللهوصفتالتيادعاءاتهموْ

)3(.!يَشَآءُيُنفِقُكَتِفَمَثسُوطَتَانِيَدَاهُبَكقَالُوأبِمَاوَئعِنُوأاتدعتمغُفَتمَغلُ!لهيهعاللَّهِ

نأعنفضلهمانع،عنهمخيره!كلسكبأنهسبحانهاللهيصفواأنهذابقولهموأرادوا

)4(.معروفبذلولابعطاءيبسطهاانيقدرلاالذييدهكالمغلولةُ،اليهميصل

فيهم،عقائديةمناهجوظهرت،الاسلاميبالفكراليهودتأثر،الإسلاموبظهور

الله،عنوالتلمودالتوراةفيجاءمابينجدأشاسعأالبونوصارالتأثر،هذاعلىتدل

الاختلاطمنطويلةقرونبعد،الوسطىالعصورفياليهوديةالعقيدةإليهانتهتماوبين

وجل.عزبالئهيتعلقفيماخاصةاليهوديالدفيالفكرلتطورادىوالذي،بالإسلام

.81:ةئدلماا())

248.:طنطاويسيدمحمدد./والسنةالقرآنفياسرائيلبنوا()2

64.:المائدة)3(

928.:طنطاويد./اسرائيلبنو)4(
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ليهوديةا

الإسلاميةالعصورفيبرزواالذينوفلاسفتهماليهودعلماءمشاهيرومن

هما:اثنانمنهالعقائدوخاصةا!ديالئراثفيكبرىمراجعكتاباتهموكانت

ند!اوموسى(،الفيومي)سعداياال!يوسفبنسعيد
سعداياوصفوئد(،والاَعَتق!دات)الأماناتكنابمؤلففهوالأولأما

الحكمةناموأنه،العدممنالكونألشأوأنهى،أدائمبأنهاللهكتابهفيالفيومي

أحدولكنهفقط،واحدأسبحانهاللّهوليس:لوقا،قدمهفيشيءيشاركهولا،والقدرة

وصفالتيالماديةالصفاتوامااعضاء.ولامركبجسمهوفلا،المادةعنومجرد

ى*ت!)1(.الفيَوميسعداياعندفهي،التوراةفيبها

سماهاوالتيجميثيير،الثلاْلة)الأصولببسمىماتميمونموسىوضعوقد

اليهوديةبالعقائدوصلميمونابنانالأصولهذهمنوواضح،دءين)أركاْ

)2(.المسلمينعندالكلاموعلمالتوحيدعلمل!مائجالموازيياْالمسترىالى

فالإلهاليهود،عندالعقاِئديالفكرفيمي!الفكراثربوضوحيعنيوهذا

الأخرىللأممثكونآنيغضبهولاالمختار،شعبهالايينييما.لاكانالتوراةفيالواحد

الإسلاميةالعصورفيوفلاسفتهما!دعلماجعلتالصفاتوهذه،اخرىآلهة

بأنهاالمخلوتين،بصفاتاللّهتصفوالتي،التوراةفيالواردةالعباراتيؤولون

)3(.الناسعقولفياللّهصفاتتثبيتبهايرادمجازيةتعبيرات

168.:شليأحمد.د/ليهوديةا()1

.340135ظاظا:حسند./البهوديالدنحطالفكر)2(

.163:شلىأحمدد./اليهودية()3

-161-

http://www.al-maktabeh.com



الاولالباب

الثانيالمبحث

والأنبياءالنبوة!اليهودعقيدة

منأو،باس!اللهتحدثمن:تعنيالعبريةفينجيكلمة:ا!وتطورهمفهوما-

2(.كرسهالنيللخلىمةودعاهاللهاختارهالذيأو)1(،خلالهمناللّهبتحلىث

بنغير،كثيرةلمعاناتسعاليهوديالنبوةلمدلوانيجدالتوراةلأسفاروالقارى

اليهَود.بهمزالذيالسياسيالظرفأوالتاريخيةالمرحلةضوءعلىمفهومه

عنمتحدثاَالنييكونانا-!ي،التاريخبدايةفيبالنبقيقصدِكانفقد

عنينوبمبلغمجرداذنفهو،اخرىناحيةمنالشعبعنومتحدثأ،ناحيةمنالرب

الآخر)ر(.عندأحدهما

الدلالاتبعضواكتسب،التوراةأسفارفيالكلمةهذهمفهومتطوروقد

ذلكعلى)طالوت(شاؤولالملكعهدوفىالفصإةعهدبعدبطلقفأصبح،الأخرى

()4(.الر!اذلكقبلعلبهبطلقكانالشخمررالذي

ا!لتنجيموعلىيدل)يهو!(مملكتيعهدفيالنبوةمفهومواصبح

منملكلكلكانلذا،المستقبلبأمورالتنبؤالمرحلةتلكفيمهمنهكانتالنيلأن

)؟(،فعلهبنبغيكايثنبأوونالأنبباءمنكبيرةمجموعةاسرائيلاويهوذامملكةملوك

235.:1:المسيريالوهابعبدد./الصهيونيةالأبدولوجية()1

74.:ثشودةزكي/البهوديالجتمع()2

42.:مبروكعلي/الناريخنلسفةالىالعقائدعلممنالنبوة()3

الحواسفتعطلاليفظة،حالفينصحبهمهولةحالةتأتيهالنيلأنالبهودعندبذلكوسمي)4(

منها.ويفبضالناطقةللقوةالفيضذلكويأتيفعلهاعند

.991البار:عليعمدد./التوراةدراصةالىالمدخل)5(
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اليهودية

نأل!نسانيستطيعأخرىمهنةكأيمهنةالمرحلةتلكفيالنبوةأصبحتوهكذا

.)1(عليهاويتدربيتعلمها

نألهيظهر،البابليال!يمرحلةعننتحدثالتيالتوراةلأسفاروالقارى

مثلماويذكرهمويؤنبهميونحهملشعبهواعظاَالأسفار،مدونينظرفيال!أصبح

بعدها.وماالمرحلةتلكأنبياءفعل

فيراسخأبقيخطيركفهومتعلقاليهوديةالذاكرةفيالنبوةمفهومانالا

عبراليهوديالتاريخبهامزالتيوالمحنبالأزماتالنبوةارنباطوهو،وقلوبهمعفولهم

موسىنبوةجاءتفقد،القديماسف!لعهدأفيالسطوربيننقرأهماوهذاالعصور،

حالةأثناء)صموئيل(ونبوةمصر،فياليهودبهامزالتيالعبوديةازمةخلالمن

الشعب.روحابق!علىوقدرتهالةضاةعهدفياليهودعلىمرتالتيالضياع

خلالهمنبلجأناليهوديالدفيالفكراسنطاعكبيرأبابلفيوالأسرالمنفىفسوةوكانت

طريقإلىشعبهسيقودالذيالمخلصبالمسيحالتنبؤطريقعنوالخلاصالأملبابإلى

اجلمنباعثأذلكاثناءاليهودعاشهاالتيوالأزمةالبابليالأسركانهناومن،الخلاص

)2(.العبوديةاسرمنالمختارشعبهيخلصلكي)يهوه(بتدخلالأنبياءتنبؤ

التاريخفيالنبوةمفهومأنمفادهانتبجةإلىنصلف!نناسبقماعلىوبناء

والاجتماعي.السياسيالظرفحسبمعناهيتغيراليهودي

مفهوأنطويرإلىالمعاصراليهوديالعفلاتجه:للنبوةالمعاصرةالبهودبةالرؤبة-2

الىالنبوةمصطلحأضيفففدمعروفاَ،كانعماومدلولةمعناهفييخنلفللنبوة

بيَنالارتباطهذاتركوقدالأغيار،مواجهةفيشجايخريدةأظهرشخصاكل

اليهودبة)3(.للنبوةالمعاصرةالرؤيةعلىحاسمأاثرأ()الشجاعةو()النبوة

القومية،اليهودمصالحلخدمةذلكتوظيفالصهيونيةالحركةواستطاعت

يقيمالذيوزمانعصركلفيالموجودالنياليهوديفكرةعلىالصهيونيةوتركز

.391:الوهابعبداحمد/والاسلاموالمسيحيةاليهوديةفيوالأنيحاءالنبوة)1(

063.:طعيمةصابرد./الفديمالعهدفيالاسرائيليالتراث)2(

.09:الهامش:مبروكعلي/النبوة)39
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الأولالباب

عنيتحدثماكثيرأ،الاسرائيلوزراءرئيساول(جوريون)ف!بن،وقانونهاللّهإرادة

())(.مصلوبمسيحبلوشهيد،)نيانهعلىالعادياليهودي

اليهوديالشعبحياةفيمهمأدورأيلعبشخصكلمتناولفيأصبحوهكذا

نبيأ.يكونأن

علمائيبعثبأنهالمعاصرةاليهودكتبفيالصهيونيةالحركةوصفتوقد

روحمعأوالربمعحوارعلىيقومتفكيرالصهيونيةلأنية،!النبوةلتقاليد

(.2الحقيفبة)اليهوديالشعب

الفهممنبوبر()مارتنالمعاصراليهوديالمفكراستمدفقدذلكعلىوبناء

فيهويرى)الأئت(و)الأنا(بينالحوارعلىبقومتصورأ،للنبوةالجديدالصهيوني

وهو(،الأزلية)الأنااليهوديالشعبوبين(الأزلي)الأنتاللّهبينينقطعلاحوارأ

)3(.المقدس!عهدابأحوار

الخلفكثابةكانالتلموديالربافيأن)بارون(المعاصراليهوديالمؤرخواعتبر

)4(.اليهوديللنىالحقيقي

كثابةكلهإسرائيلشعبتعتبران)المحافظون(اليهوديةبالفرقةالأمرووصل

جزءأإسرالبلشعباعنبرتولهدا)5(،الدينيفدسهماهوالبهوديفدسهفالذيأنبياء،

)6(.والتوراةوالمشعبالالهمنالمكونبسرائيل()كلالاليهوديةالأمةثالوثمن

سيرةبأنبفاجأالقدبمالعهدنصوصفيالباحثاليهود:عندالأنيحاءصفات3-

عامةبهابنصفالتيوالعيوبالنقائصلمجميعتتصفاليهوديالتاريخفيالأنبياء

.كبيرةاوكانتصغيرةمعصيةأيعنبتورعونلافهم،الناس

236.:1:المسيريالوهابعبدد./الصهيونيةالأيدرلوجية)1(

1.236::السابقالمصدر)2(

19.:مبىوكعلي/النبوة)3(

282.:رزقأسعد/لصهيونيةواالتلمود)4(

.39:الفاروقي)سماعبلد./اليهوديةالملل)5(

59.:السابقالمصدر)6(
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اليهودية

الكبائرفياللهمعصيةالأنبياءعلىيجوزأنهاليهودعندعليهالمتفقفالشيء

والخطبئة)1(.نظره!الخطأفيفهم،الذنوبمنوالصغائر

ثمييزغيرمنجميعاَا،نبياءوصفواالتوراةاسفاركتبةف!نالقاعدةلهذهوتطبيقأ

!يقزفهاالخطيئةونماذج،والخطيئةالخطأأنواعبكلالنبوةوادعياءاللهأنبياءبين

يلي:مامنهانذكركثيرةالتوراةكتبةدونهاكماالأنبياء

إسرائيللبنيصنعبأنهالسلامعليههاروناتهموافقدالثه:غيروعبادةالكفرأ-

-1:)32الخروجسفرفيجاءكماله،وش!جدوايعبدوهحتىالذهبمنعجلأِ

الله،عبادةوتركأخرىألهةاتبعبأنهالسلامعليهسليمانكذلكوانهموا،5(

.)11:4-9(الثانيالملوكسفرأوردهماوهذاالغرليات،زوجاتهاجلمنوذلك

عزالنَهخانافدالسلامعييهماوهارورمىأنتزعمفالتوراة%خيانةب-

وحيأخركانفلقديلي!طين،ارضعلبهماحرمتالخيانةهذهوبسببوجل،

فيالذينبو،جبلهذاالعباريم،حتلإلىاصعد:السلامعليهموسىتلقاه

ملكاَ،اسرائيللبنيمعطيهاأناالتيكنعانأرضوانظرأريحاتجاهمؤابأرض

هارونماتكما،قومكالىوانضماليهصاعدأنثالذيالجبلفيمتثم

بنيبينفيماعليثعديتمالأنكما،قومهالىوانضمهورجبلفياخوك

.94-51(32::)التثنيةإسرائبلبنيبيننقدساني...ولمإسرائيل

وهارونموسىوأنبواالربعلىتذمرواأنهم،اسرائيللبنيحدثماإن

وهارونلموسىيكنولممصر،أرضمنإسرائيلشعبأخرجالأنهماالسلامعليهما

؟!بكونأن!كلكنولاذلكفيدخل

قبلقومهأمرموسىأننزعمفالثوراة:الناصأموالونهببالسرفةا،مرب-

،المصرياتمنوالفضةالذهباسرائيلبنينساءتطلبأنمصرمنخروجهم

.21-22(3::)الخروج،موسىمعبهفيهربوا

اتهمفقد،التوراةفيالأنبياءبهاوصفالتيالصفاتمنوهي:الوحشيةد-

و!13:الطهطاويعزتعمد/الأدبانمقارنةفيالميزان)1(
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الاولالباب

وهماوالعفو،الرحمةوجودعدمعلىالدالتانوالهمجبةبالوحشيةالأنبباء

ودعوته.النيرسالةمعتمامأتتناقضانصفتان

بقتلقامالسلامعليهموسىانالتوراةتزعم31-35()2:التثنيةسفرففي

.والأطفالوالنساءالرجالب!حراققامبلادهعلىاستولىوعندما،وبنمهالملوكأحد

فلسطين،منأخرىومدناَدخل+يحاعندمانون،بنيوفمعمعيتكررالمشهدوهذا

سفرأوردهوهذا،الرببأمركانوالاحراقوالتدميرالقتلأن،المشهدينبينوالفرق

.25(8424:و21:)6يشوع

ماأنمبينأالكريمالقرأنفيوجلعزاللّهكذبهيوثمع،حقفيالتوراةقدمتهوما

وَاذ):وجلعزاللهيقول،يوشعاللّهنجيلأوامربعصيانهمكانانماإسرائيلبنوفعله

وَقُولُوأسُجدًااَتبَابَوَاًدخُلُوأرَغَدًاشِئغحَيثُمِ!نْهَافَ!لُوأاتقَ!يَةَهَذِهِآدخُلُوأققنَا

غَنزقَؤلاظَلَمُوأاَثذِيفَكافَبَدلَالمُخسِينوَسَنَذِبدُخَطيبهُتمحلَكُؤنَّغفِزحِالة

()1(.يَقسُقُونَكَانُوأبِمَااَلشمَآءِفِنَرِخزًاظَلَمُوأآلًذِينَعَلىَفَأَنزَتنَالَهُؤاَثذِهـقِيلَ

يستغربالتوراةلأسفارالقارى:والجنونالخبلعلىالدالةالشاؤةالأنعالهـ-

التوراةمدونيعندتصرفاتهمامتزجتالثهأنبياءأنيجدعندماالدهشةوتصيبه

الشذوذ.منبالكثيراعمالهمواقترنث،والجنونبالخبل

بينويتعرىملابسهمنبتجردانبعدالاالوحييأنيهلاشاؤولهوفها

والنساءالرجالبينأشعياساروهكذا24(،91،23::ولا)الملوك،الناس

3(!2،2:)أشعيا:اللّه،مراستجابة6عوامث!ثةلمدةالغليظةبعورتهوا!طفال

هذهفيهاترتكبكانتبيوتهمانحتىبالزنا،اللهانبياءالتوراةكتبهاتهمالزنا:و-

قبلومن،الفاحشةهدهبارتكابوهوشعداوداتهموافقدوهكذا،الفاحشة

باب!ميه!زنىبأنهلوطاَاتهموا

كانكاتبهاأنهعلىتدلالتوراةترويهاالتيفالقصة،السلامعلبهداودأما

فقد،اللهأنبياءمننيعنوليس،للخطيئةمرتكبضالفاسقرجلقصةيروي

.58،95:لبقرةا(1)
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أمرذلكبعدثمبيتها،فيتستحمرأهاأنبعدقوادهأحدبزوجةزنىداودأنزعموا

.2-5(أ:ا:الثاني)الملوكبهايحظىحتىزوجهابقتل

داودبارنكابيعترفونالعشربنالفرنفيالمفدسالكنابمحرريانوالغريب

نأومع:فيقولونلهاارثكابهيبررواأنيحاولونولكنهم،الخطيئةلهذهالسلامعليه

إلىنظرناإذاانناالاخجلأ،الجبينلهايندىخطاياالأحيانبعضفيارثكبداود

التيالظلاموحالةالعصرذلكفيسائدةكانتالتيالضئيلةالروحيالنضوجنسبة

شيثأهذافيلرايناتوبتهعمقالىنظرنااذاثمالنور،فجر)نبلاجقبلالعالمتعمكانت

ما)1(.حدالىذنبهيخفف

نقباَرجلأباعتبارهيذكره،السلامعلبهداوديذكرعندماالكريمالقرأنولكن

لاكانواالذينإسرائيلبنيمنالكافرينيلعنكاناللّه،إِلىوالانابةالتسبيحدائم

بَنئمِن!فَرُوأاَثَذِينَئعِفَ):وحلعزاللهيقول،فعلوهمنكرعنيئناهون

يَغتَدُوتَو!انُوأعَصَوأبِمَاذَالِكَمَزيَصَاتنِوَعِيسَىدَاوُودَلِسَانِعَلَنإِشرَءِيلَ

)2(،"يَقعَلُوتَ!انُوأمَالَبِئسَفَعَلُوهُحئُن!رِعَنيَتَنَاهَؤتَلَا!انُوأ6يم

إِنا!اواثإِثةُرآلأَتدِذَادَاوُودَعَتدَنَاوَاَذيهُزيَقُولُونَمَااضِبزعَكَ)أيضأ:ويقول

!)3(.وَالإش!رَاقِبِاَتعَشِىيُسَبِّحنَمَعَهُواَتجِبَالَسَخزنَا

اولادلهلتلدزانيةامرأةكعاشرةالهيأأمرأتلقىالثوراةأسفارفيوهوشع

،الزانياتبيوتعلىيئرددهوشعواستمر6(،2-1::)هوشعالزناطريقعن

رجلهامنويخطفهامثزوجةامرأةيعشقبأن-التوراةتزعم-كماالثهأمرهحتى

أ-3(.:3)هوشع

ومن،التوراةاسفارفيالأنبباءبشخصباتالصقتالتيالصوربعضهذه

هدفاجلمنإلاللأنبياءالصفاتهذهيجعلوالمالتوراةمدونيأنالقولالأهمية

366:ورفاقهالملكعبدبطرس/المقدسالكتابقاموس)1( 365X.

97.،78:المائدة)2(

.17،18:ص()3
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الاولالباب

فاموااللّهأنبياءفمادام،بهبقومونالذيوالضلالوالانحرافالشذوذتبريرهوواحد،

قاموااذاالشعببقيةف!نعنه-،يكلتنعوابأنالأولى-وهموالذنوبالكبائرهذهبكل

علبهم.لئرببفلابه

إلىاللّهوحيبهايتمكانكثيرةوسائلعنالتوراةتحدثنا:التوراةفيالوحيأنواع4-

)1(.الليلأثناءوالحلم،اليقظةفيوالرؤباالمبالثييرة،المخاطبةأهمها:انبياءه،

معظ!إماأنب!اص!2الرب)خالعدطثادالعدالتواس!فارأفثلتهائلكثيزلثلافيف!هدْتالم!المماور

وأشعباوداودوصموئيلببوشعمرورأدانيالالىيعقوبمنالوسيلةبهدهاسرائيل

-2(.أ1::يشوعسفر)أنظر،وحزقيالوأرميا

طريقعنيقظتهمأثناءلأنبيائهإرادثهفيهاالربيعلنالتيالرؤياوسيلةوأما

وحزتيالأشعيامثلالأئبياءمنالكثيرنبوءاتفيوردتفقد،رمزيةأوحقيقيةصورة

1(.:ا:حزقيالسفر)انظر،ودانبال

،التوراةأسفارمنكثيرةأمثلةفي()الأحلامأوالمناميةالرؤياوسيلةوردتوقد

عنجاءوما(،3111:)يعقوبعنالتكوينسفرفيجاءكماذلكأمثلةومن

(.5:)3الثانيالملوكسفرفيسليمان

كانوااليهود،نبياان(كوهينإهرماناليهوديالمؤرخيرىإليهود:الأنبياأثر5-
الأسطورية!آاليهودية،عناصرهمنالدينخلصوامفكربروادكثابة

)2(.أخلاقيتوحيددينالىقبليدينمجردمنبهافانتقلوا

قامالثيِالجبارةالجهودالاعتباربعينيأخذبأنجديركوه!قولفيوردوما

بعدجيلااستمرالذي،والفكريالعقدياليهودانحرافتقويمسبيلفياللهأنبياءبها

.قرنبعدوقرنأ،جيل

اليهوديالتاريخامتدادعلىالأنبياءاجلهامنعملالتيالدعوةجوهركانوقد

69.79،:مبىوكعلي/التاريخفلسفةالىالعقائدعلممنالنبوة)1(

238.:المسيريالوهابعبدد./الصهيونيةوالمصطلحاتالمفاهيمموصوعة)2(
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ليهوديةا

عقبدةفيلليهودالأولالرسولالسلامعليهموسىويعدأدته(،بوحد%)الاعنقاد

بوحدانيةالاعتقادكرساستطاعانهالا،قومهمنموسىعاناهمماوبالركم،الوحدانية

العشرالوصايامنالثانبةالوصبةذلكعلىنصتكماتصوبره،أوتجسيدهوعدمافه

لكتضعلاتجاهبم،أخرى2لهةلكيكنلا:c5-2)02:الخروجسفرفيوردتالتي

فيمماولاأسفلمنالأرضفيمماولافوقمنالسماءفيماشيءصورةولامنحوتاَ

غيور.الهالهكالربأنايلأنتعبدهنولالهنتسجدلا،الأرضنحتمنالماء

الأصنامعبادةإلىعادوااليهودأنإلاالواضحةالوصيةه!هرغمولكن

ليواجهواإسراثبللنيالأنبياءإرسالكثرهداأجلومنوجل،عزاللّهعبادةوتركوا

لله.!اةدعبا

فيالأمانبرإلىوايصالهمالوثنيةبراثنمناليهودإخراجأنالواضحمنإذن

ابتداءإسرائيلبنيفيالأنبياءجميعأجلهمنعملمااهممنكاناوتورثاللهعبادة

.السلامعليهمابعيسىوانتهاءموسىمن

الواحدالالههويهوهأنيدركونجعلهمسببأالبابليالأسرقسوةفكانت

اتباعلعدممؤكدةنتيجةكانشقاءمنبهمحلماانكللكوأدركواكله،للعالم

وأصبحوا،منهمالانتقامالىالربدفعمما،اخرىلمعبوداثواتباعهميهوهشرائع

)1(.يهوهيدعلىالخلاصفييفكرون

ولدااللذانوأشعيا()حجايالنبيانومنهمالوفتهذافيالأنبياءبينهموكثر

الذيالشقاءبأنمذكرين،النقيةالوحدانيةعلىدعوافقدلهذافيه،وترعرعاالشيفي

لهم.الربأتاحهاللنطهروسبلةكانلهمحصل

الآثارمن،القدسعنبعيدأبابلأرضعلىيهوديمعبداتامةوكانت

واستحالةللسىمباشرةوكنتيجةحزقيالعملفقد،اسرائيلبنيلأنبياءالواضحة

هناكومن،بابلأرضعلىيهوديمعبدإنشاءعلى،القدسفيالمعبدإلىالعودة

الكيست()2(.بيتاوالمدراش)بيتباسمالمعروفةالدبنبةالمدرسةنشأت

017.:ورفيقهالعليمعبدكمالمصطفى/القديمالعالمفياليهود(1)

.171:السابقالمصدر)2(
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أعدائهم،ضدوالمقاومةالقتالروحإيقاظاسرائيلبنيفيالأحيث؟ئارأهمومن

إع!ىئدصموئيلتحولعندماآلقضاة،عقذفيوالاستعبادالضعفحالةبعدخاصة

ساحقنصرالىأدى)طالوت(واحدملكرايةتحتقومهيوحدأناستطاعسياسي

كانانبيينلظهورتمهيدأذلكوكازءوغيىهم،الكنعانيينمناسرائيلبنياعداءعلى

ان5إذ،السلامعليهماوسليمانداودوهماوملوكهماسرائيلبنيقوادأهممن

الأحداثهذهعنوجلعزاللّهيقول،فلسطينفيلليهودالدهيالعهدعهدهما

ملِ!الَنَاآثعَث!مُلِنبئِقَائوأاِذمُولمَىبَغدِمِنإِشعرَءِيلَبَنئءمناَتمَ!إِلَىتَرَالَتم)

قَالُوأتُقتلُوأا؟آتقِتَال!عَلَيىٌ!تِبَإِنعَسَيتُزهَلقَالَاِللَّهِسَبِيلٍفىنقتل

عَلَيهِمُكُتِبَفَلَماوَاتنَآلهِنَادِيَرِنَامِناخرِتجنَاوَقَذآدلَّهِسَبِيلفِىِنُقتلالالنَاوَمَا

()1(.عَلِمزُبِالنهلِمِىوَآللَّهُئِنفؤقَلِيلاَإِلَأتَوَثؤأاَلْقِتَالُ

246.:البقرة(1)
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الثالثالمبحث

المخلصالآخروالمسيحاليوم!اليهودعقيدة

والبومالبعثفكرةمرتلقد:ئةالبهوالدبانةفيالآخرواليومالبعثعقيدة4-

منذإسرائيللبنيالتاريخيةالمراحلرافقتمراحلبثلاثاليهوديةالديانةفيالآخر

فيتعيشكانتالتيوالأنكارالدياناتمنحولهاكامتأئرةمصر،منخروجهم

المنطقة.

الآخررتجاهلتاليومعنالحديثاليهوديةالديانةاغفلت:الأولىالمرحلةءففي

تخلوانهايجد،السلامعلبهموسىإلىالمنسوبةالخمسةللأسفاروالما،العقيدةهذه

.العقيدةهذهذكرمنتمامأ

الرببومان:قولهالفرنسيينالباحثينأحدعنظاظاحسنالدكتوروينقل

نهrيرونوكانواالكثيرينمنوسخريةتهكمموضعكانالأنبياء،قصدهالذيبالمعنى

معناهاالتىهياميم()احيريتالعبريالاسمالبعدهذالتكيدعليهواطلقواجدأ،بعيد

لاشيئاَ،عنهالتوراةتذكرلميوموهوالآخر(،)اليوماو()الآخرةاوالإيام()أخر

.I"القضاةعهدولاموسىعهدعلى

الشرقية،إلمعتقداتفلسط!تبينرفيوجودهمفترةالثاتخلالالمرحلةلمتميزث

والبايلإ)2(.السومريالتصورمنقريبةوأصبحثالأسمل-،العالمفكرةنوضحتحيث

نسقعلىالفترةهذهفيالأخرويةتصوراثهمفيساروالدنالعبزآخ!لى

لديهِم)3(،غامضةالآخروالعالمالخلودفكرةوبقيت،والبابليةالسومريةالتصورات

79.ظاظا:حسند./اليهوديالدنحطالفكر)1(

.46منصور:منيرمحمد/الروحيةرالمغامرةالموت)2(

.381:السواحفراس/عنارلغز)3(
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الاولالباب

المكانوهو،والرهبةالظلامعالمالآ!أنهالعاا!لباالسومروصففقد

يخرجمىالدأ.فلاالإنساناليهذهبإذاالذي

البعثلعف!دةذكرأىنجدفلاالمرحلةهدهفيالتوراةنصوصالىرجعنالاذا

هواست!لخيالعلىصلأايدل!مأبل،سليمواضحالآتبثمكلواليوم

السومربالبابلية.الديانتينفيالحال

الدنياالدارهذهالعمإص!أنفيالبابليالنصثمامأيشبهالنورانيفالنص

المورتبعدأماالخ،الأعداء...وتسلطالعاجلوالموتالمالوفقدوالمرضكالآلام

الجميعيتساوىحيثالبابليالظلامعالمنفسوهذاا،موات،الى-ارافيذهب

تعريب)سلاه(كلمةولعل)سلاه(،باسمالبابليالعالم!الثوراةسمتوقد،فيه

مكان)الميثولوجي(الأصلفيمعناهآوالهاويةا!،تعنيالتيالعبرية)شيئول(لكلمَة

)1(.صوالبابليينالسومرلنكلامنفسوهذايصعد،لااليههبطمنالأموات

--

والجبيث،منهمالطيب!هذهفييلقونجميعهمالمولىانالم!اعتقدوقد

السفلى،فالأرض،داييموأخنوعكموسىاللّهإلىالمقربونإلامنهميستثنىولا

)3(.لميتمنهانجاةولاموثها،بعدلأمواتالبهايتدالتيالهاويةهيشبئولأو،والجب

فكاتببعضأ،بعضهيناتضالهإويةلمفهومالفترةهذهفيالتوراةكتبةوتصور

لم:التاليالنص!فيكماالظلمةبأرضسماهاالتيو!ىعلىبؤكدايوبسفر

أكنلمكأنيوكنثعين،ترانيولاروحيئفيضلكانتاذن،الجوفمنأخرجتنى

فأرتاحعنيوخفففثفف،حينإلىأياميأليستالقبر،الىالبطنمندفأقاقط،

حالكةدجيةأرض،وموتظلمةأرضالىيؤوبلامنانصرفانقبلقليلاَ

.22(18-:01:أيوب)سفركالديجورونهارهافيهانظاملاموتوظلالكالديجور،

نايهوهلسانعلىيؤكدالسابقللنصِتالِأخرنصفيالسفركاثبونجد

354.:سوسةاحمدد./التاريخفيواليهودالعرب)1(

2.345::ديورانتول/الحضارةفصة()2

99.العقاد:عباس/الثه)3(
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ليهوديةا

اللهأن:فيقولالنصبدايةفيذكرهالتيالهييذكرولاالدنيا،فيسيكونالمحرنِيا

حقويفضيالمنافقيحيىلا،والحكمةالقدرةعظيمأحدأ،يزدريلاوهوعظيم

الدوامعلىككنهمهو،العرشعلىوالملوكالصديقعنطرفهيصرفلا،البائسين

ومعاصيهمبأعمالهمينبئهمالشقاء،حبائلفيونشبوابالقيودأوثقواداذافيرتفعون،

وأطاعواسمعواف!ن،الإثمعنبالاقلاعويأمرهمللتأديبأذانهمويفتحتجبروا،اذا

(.13-365::ايوب)سفرالنعمفيوسنيهمالطيباتفيأيامهمقضوا

كثبالتيالمرحلةهذهفياليهوداليهوصلالذيالواقعالنصانهلىانويعكس

علىالسيمرارةخلالهاتجرعوااليهود،تاريخفيقاسيةمرحلةوهي،ايوبسفرفيها

وهذا،أعدائهمعلىبالنصرينتظرونهكانواالذياملهموخاب،بابلالىالبابليينيد

بقوله:دبورانتولعنهعبروقدالسفر،هذانصوصفيواضحاَنجدهالاضطراب

الأسرالقياسبطريقبصفولعله،البابليالشيايامفيكتبقدالسفرذلكولعل

الانسانمصير-مشكلةلها7خرلاالتيالمشكلةلتلكشرحواتدمأولوهو،البابلي

اهتمامبسبالمشكلةهلهقامتوقد-،الأرضهذهظهرعلىمعهاللّهوتصرف

اليهوديةالديانةفيلهاوجودلاالجنةكانثلماانهذلكالدنيا،هذهبامورالعبرانيين

يكنلموالألمالعالمهذافيثوابهاالفضيلةتنالانالهتمالواجبمنكانفقدالقدكلة،

ينجحونالأشرارأنلهميبدوكانماكثيرأولكنهم،الاطلاقعلىثوابلها

الأشراراللهيعاقبلااذنفلم،الناسخياربهااختصقدالآلامأشدوان،ويفوزون

الأخبار؟هـشيب

أنالسفرنهايةوفيهذاكلبعديقررايوبسفركاتباننجدف!نناولهذا

كانولوحتىالآخرةالحياةتمامأوتجاهلالدنيا،الحياةفيسيكرنوالجر!أالثوإب

بالكثيربلاءمناصابهعماأيوبكانأقديهوهأنذلكعلىويدلشَيئول(،اسمها

اوردهاالتيالأسئلةاجاباتكلالسفركاتبوتجاهلومباهجها،الدنباملذاتمن

.الموتبعدالانسانمصيروهيايوبلسانعلى

.2193::دبورانتول/الحضارةتصة)1(
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الاولالباب

احتلعندماوذلك،البابليال!ىبعدمامرحلةوهي:الثالثةالمرحلةاماء

تتبنىالتيبديانتهمبهمب!ثروااليهوداحتكفقدالسببولهذا،ب!بلب!دالفرس

إلىبالرجوعلليهودفارسملك)فورش(سمحانبعدخاصةعفي!ضي

اليهوديدرسلأنداعيةاليهودوبينالفرسبينالطيبةالعلاقةهدهئموكانتفلسطين

فيالاعتقاداليهوداقتبسالديانةهذهتعاليمومن،الفرسديانةالزرادشتيةالديانة

ذلكفنقلواونارأجنةهناكأنأيضأعرفوامرةولأول،الموتبعدأخرىحياة

شكلتالتيبالغيرةاعتنقوها،الآخرةالحياةفكرةأقروافلماا(.الىصح!مشهمالاعتفا

منشيئاَتضفلمحالأيةعلىغيرتهمولكنالبهودي،الشعبخاصيةدائماَ

وجودها)2(.احتمالحتىأوالوضوخ،

بالشعورمرتبطاَ-التوراةكتاب-عندالجديدالنزعةهذهتوقيتكانوركا

التمزقحباةوعرفواوالاضطهاد،والقهرالقمعلمظاهرتعرضواوقدللبهودالنفسي

وبداواالأرضعلىالسعادةتحقيقفيأمالهمخابتوكأنهم،والعبوديةوالخوف

،نفسهمالقصاصعنعجزواحينكأنهمأوc.السمافيأخرىسعادةإلىبتطلعون

عصب)ر(.يومفيعادلبقصاصيحلمونشرعواالدنيافي

نانجد،الآخرةالحياةفكرةابرادالىالتوراةكتاببصلأنقبلأنهوالحقيقة

عنببحثونوهمالوفتبعضركُتابهيفضيأيربسفربعدكتبالذيالجامعةسفر

هذاإنبل،الحياةملذاتفيالانغفآسطريقعنالانسانومصيرالحياةاللغزحل

هذامبادىمنكانأنهولو:ويفولويتساءلالموتبعدحياةبوجوديثمككالسفر

فيلكان،الموتبعدالسعادةمنشيءالىيتطلعآنيسثطيغالعادلالرجلانالدين

سفركاتب...ولكنوالشجاعةبالأملعامروقلبهالدهرمصائبيتحملأنمقدوره

منغيره!كلوتكماكلوتحبوان...فالانسانباطلوهئمأيضاَهذابأنيؤكدالجامعة

يذهبانكلاهما،باطلكليهمالأنللبهبمةيحدثالبشرلبنييحدثما...لأنالحيوانات

.591:شبياحمد.د/ليهوديةا)1(

346.:ا:جيبونأدوارد/الرومانيةالأمبراطوريةاضمحلال()2

58.زاهر:رفقي/الأديانقصة)3(
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ليهوديةا

الجامعة:)صفرالترابالىيعودانوكلاهما،الزابمنكلاهماكانواحد،مكانالى

:3)91-22.

منننولرابع!ويولعشرلبىآلميلأجمحاخقبلنجطلقرلسوارلثاْلثلي!نصاليااشاممب+9أولسفر

وتخزىالقمر،ويخجلسجونفيكأسارىجمعأويجمعونالعلاء،فيالعلاءجندالرب

)1(.أورشليموفيصهيونجبلفيملكتدالجنودربلأنالشمس

ذلكوفي:يقولاذاشعياسفرفيوردممااصرحثلان!ألسفرفيجاءماولعل

منذيكنلمضيقوقتويكونشعبكلبنيالقائمالعظيمالرئيسيقو!ميكائيلالزمان

فيمكتوبأيوجدماكلشعبكيجدالزمانذلكوفي،الزمانذلكالىأمةكانت

الأبديةللحياةبعضهم،يستيقظونالأرضترابفيالراقدينمنوكثيرون.الكتاب

)2(.الأبديوالرذلللعاروبعضهم

ولئن:نيقولدانيالسفرفيجاءماعلىعطارالغفورعبداحمدالأستاذويعلق

فيالبعثوليسالحياةإلىالعودةهيالئياليفظةتذكرنبوءتهاودانيالكلمةكانت

لاالبعثكانداذاجميعأ،الراقدينليسوايستيقظونالذينأنبدليلالآخر،اليوم

هذا؟إ)3(بعثفأي،الجميعيشمل

إليهأشارالذياليومأنالىكدلكتشيريجدهااشعياسفرلنصوصوالقارى

كمادنيوييومالىتشيردانما،السماويةالدياناتبهبشرتكماأخريومأليسالسفر

،نهمسكانهاتحتالأرضتدنستقدمنها:ذكرهفيهاوردالتيالإصحاحاتتفصح

وعوتبالأرضاللعنةأكلتفلذلكالأبد،عهدونكثواالحقونقضواالشرائعتعدوا

)4(.قليلنفرفبقيالأرضسكانواحترقفيهاالساكنين

24،22.23:أشعياسفروانظر99،العقاد:عباس/الله1()

.12:1،2:دانيالسفر)2(

.4103:عطار:الغفورعبدأحمد/والعقائدالديانات)3(

.246،7:أشعيا:سفر)4(
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الاولالباب

علىنصربومفهونبا،االحباةأباممنبومهو)نماعندوودالآخرفاليوم

وهوانتظرناهالذيالهناهوذااليومذلكفيفيقالشعيا:سفريؤكدهماوهذاأعمائهم،

فيتستقرالربيدلأنكلاصه،ونفرحفلنبنهج،انتظرناهالذيالربهوذايخلصنا،

)1(.الدمنماءفيالتنينيوطأكماتحتهيوطأالجبلهذا

:فيقولالناسلكلليستفبورهممنالناسقيامةبأنيصرحالسفرهذاانبل

ذكركلوأبدتودمرتهمافتقدتهمقدف!نكيقومونلاوالجبابرةيحيوِن،لاالأموات

لهم)2(.

الموتى،بعضقيامالىتشيراسرائيلبين،نبياءالمنسوبةالسابقةفالنبوءاتإذن

اصحاحهفيدانيالإليهاشارماوهذاالدنيا،الحياةفيستكونالقيامةهذهولكن

عشر)3(.الثاني

نإاطلاقأ،منهشيءلاانه؟!القديمالعهديمثلهاالتياليهوديةفيأخريومنأي

والناروالجنةوالحسابوالنشورالبعثتقركانتموسىعلىالثهأنزلهاالتيالتوراة

بعد،فيمااليهوداحباركتبهاالتيالتوراةأنحينفي،الكريمالقر7نبذلكيخبرناكما

الأحبارانعلىدلبلوهذا.وجحيمنعيممنفيهوماالآخراليومذكرمنخلتقد

تقرلاالنيبالعفائدنأثرواقدلاحقوفتفياهوائهمحسبالتوراةكتبواالذين

والنشور)4(.بالبعث

فينقرأهاوالتي،غامضأخربومبوجوداقرتالنيالجديدةالنزعةولكن

الإضطهاديبالشعورمرتبطاَالجديدةالنزعةهذهسببكانركا،ودانيالأشعياسفري

اليومهذاولكن.والرومانالبابليينيدعلىللاضطهادنعرضواأنبعداليهود،عند

ا،نبياءبهجاءالذيالآخراليومعنالبعدكلبعيدأ،اليهوديالفكرفيكامضأظل

فيواضحأنراهالغموضوهذا،الحقبقةالىمنهوالخرافةالأسطورةإلىاقربوكان

.-241314:أشعيا:سفر)1(

9-11.:52أشعيا:سفر)2(

12.سفردانبال:()3

473:سوسةأحمدد./واليهودالعرب()4
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اليهودية

بوضوحيبينلأنهالمهمةالكتبمنيعدوالذياليهود،عندالثانيالمقدسالكتاب

)التلمود(.كتاببذلكواقصد،تفكيرهموطرقاليهودنفسيةحقيقة

وتبدومتناقضةنصوص(الموتبعدالإنسان)مصيىحولالتلمودفنصوص

))(.الواضحةالماديةالنزعةفيها

مضطربةصورةفيولكنوالنار،للجنةالدلقو!ذكرفقراتبعضفيوردوقد

الجنةانالفقراتِهذهفيفتذكر،العقيدةحقائقالىمنهاوالأساطيرللخرافةمنهاأقرب

أنثىلحممنيطعمونأهلهاوأناليهود،!يدخلهالاوانه،افيكيةالأرواجاليهاتأوي

شرابهموأن،سميناوزولحمالطعملذيذطر!كبيرلحميتناولونكما،المملحةالحرت

)2(.العالمفيهاخلقالتيالأباممنالثانيالبومفيالقمعتضعصرهنبيافيها

الأرواحلأن،الأرواحلباقيبالنسبةاللهعنديزةاليهوارواحكانتثمومن

)3(.الحيواناتبأرواحوشبيهةشيطانيةأرواحهييهوديةالغير

الآخر،اليومحولالنلمودنصوصفيواضحةوالخرافاتالأساطيروتبدو

بتناسخيقرانهالا،الروحوخلودوالناربالجنةإقرارهرغمالمقدسالكتابفهذا

الروحعلىيقعالجزاءأنتزعمالتي،اليونانيةأوالهندوسيةالخرافةتلك،الأرواح

الجزاءعنالبعدكلبعيدأكامضأأمرأبقيالجزاءانيعنيوهذاالأجساد،فيبانتقالها

الحياةفيسيتمالجزاءأنيقررونف!نهمذلكيقررونعندماوهمالأنبياء،بهبشرالذي

قد-يزعمون-كماتعالىفاللّهأخر،جسدالىجسدمنالروحانتقالطريقعنالدنيا

وخطاياهاذنوبهاعنلتكفرالدنيويةسجونهافيحبيسةالأرواحهذهانارادتهشاءت

)4(.سابقةحياةفيارتكبتهاالتي

فيهاينعدمالهامةالمصادرهذهأنيجدوالتلمود،للنوراةالقارىف!نوهكذا

لمالآخرالبومحولاليهودفمعتقداتالآخر،اليومعنوالصحيحالحفبقيالكلام

41:ورفيقهالثارعلي/الإسلامبةبالفلسفةوتأثرهاليهوديالفكر)1(

34.:وافيعليد./المقدسةالأسفار()2

25.:روهلنج/اوغنست/التلمودحسبعلىاليهودي()3

2486::جيبونادوارد/الرومانيةالامبراطوريةاضمحلال)4(
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الاولاالباب

وأالكائناتطبيعةبينفارقمنيكنفلم،الحسومطالبالحياةامورعنترتق

)1(.الأرضيةالكائناتأوالقوىطبيعةوبين،الغيبيةأوالعلويةالقوى

ولاعقائدهافيبالأعمالتهتماليهوديةأنقلنا:اذاالحقيقةعننبتعدفلنولهذا

تختلفهذافيوهيتعنقد،عقيدةلاحياةأسلوبجوهرها،فيوهيبالإكان،تعنى

عندالخلقيفالاتجاه،الصالحالعمليفوقوتجعلهبالإيمانتعنىالتيالمسيحيةعن

وراءفيماليساليهوديةفمجال،السليمالاعتقادمنأهماليوميةالتصرفاتفياليهود

وإنما،يدركهأنالأرضعلىهناالعائشالانسانيقدرلنالذيذلك،العالمهذا

الحاضر)2(.العالمهذاهوالأوحدمجالها

قدالإسلاميالجتمعفياليهوديةالديانةأنالموضوعهذافيبالذكرالجديرومن

كتبهمثلما،الأخرويالميعادموضوعفيعنهوأخذتالإسلاميبالفكرتأثرت

بنموسىكتبهماوكذلكوالاعثقاداتإ،)الأماناتكتابهفي(الفيومي)سعدايا

الثالثالأصلالأخرويبالميعادالالمحاناعثبروالذي(،الحائرين)دلالةكتابهفيميمون

اليهودية،العقيدةأركانمنعشر

البهودبة:الدبانةفيالآخراليومبعفيدةوعلاقنهالمخلصالمسبح2-

للتشتيتثم،البابليللسىتعرضواأنبعدالغيبياتفياليهودتفكيركانلقد

هما:محدديناتجاهينيتخذ،الرومانأيديعلىالأرضفي

ص

العالم.اءنهاية

المنتظر)3(.المسيحيدعلىبءالخلاص

فكرةعليهإدخالههو،اليهوديالدينفيتغييرمنالمنفىأحدثهماأهمومن

اليهودبقيادةيقوممنانتظافكرةوهي،اسرائيلعلىملكأالمتوجأوالمنتظر،المسيح

لهمويحقق،الداوديةمملكتهملهمفيعيدمعجز،بعملدولتهمالىمنفاهممن

2.301::طعيمةصابرد./العاماليهوديالتاريخ)1(

.491:شلياحمدد./اليهودية()2

.59ظاظا:حسند./اليهوديةالدفىالفكر()3
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ليهوديةا

كلها)1(.الدنياعلىوسيادنهمللبشرواستعمارهماسنعبادهم

ف!نلذلكالدنيا،الحياةعقيدةأساسهافيتبقىاليهوديةف!ن،ذكرهسبقوكما

اليهوديةالرؤياهذهف!نالواقعوفي.الووإلأرضملكإقامةالأساسيةأهدافهامن

سوفاللهمملكةبأنالاعتقادخلالمنبالأساستشكلتتدالآخراليومحول

وسوفداود،نسلمنهوالذيالمنتظرهذاالمنتظر،المسيحكجيءالأرضفيتتحقق

الهيكلبناءوشيدالفدسمدينةفيالحكمالىالداووديالنسلإيجادهإلمجازهمنيكون

المدمر)2(.

منبكثيرخلطواقداليهودان)جينبير(:الفرنسيالمؤرخيقولكماويبدو

اللهشعبانتصارليحملالربيومينتظرونفهمالقه،بقضيةتضيتهموالدهاء،الحيلة

)و(.بالخضوعلهمدانتتدستكونالتيالأخرىالأممعلىالمختار

العهدبْحديدبفكرةالمخلمييالمسيحفكرةوالزانسبب!ارثباطلنايوضحوهذا

وعندئذ!تيه!لتصبغالغ!دذلكفيتتجدداليهيربفأمة،الربيومفيالربمع

،صهيونجبلعلىالربفيهابقيمالمدائنبينلهامثيللامدينةاورشليعتصير

الموتفيها!كلوتبلالأحقاد،فيهاوتزولإميبرِائيل،المشرد!يردبنىفيهاويتجمع

الحياةفيسيكونوالقصاصالدينونةفيوم،بوضوحهذايقرراشعياوسفر،نفسه

لاالدنيافياليومهذاأنعلىيدلبعدهوماوالعشرينالخامسالاصحاحففيالدنيا،

مسمنات94(.مأدبةالشعوبلكلالجنودربمميضعالجبلهذا3وفي:الآخرةفي

فيسيكونهذاانفيواضحالنصاننجدوالعشرينالسادسالإصحاحوفي

مدينةلنايهوذا،أرضفيالنشيدهذاينشداليومذلكفي:النصيقرليهوذا،أرض

ومترسة)5(.أسوارلناجعلخلاص،حصينة

001.:الفاروتياسماعيلد./المعاصرةالبهودبةالملل)1(

16.:الأمريكبةالمعارتدائرة)2(

69.ظاظا:حسند./اليهوديالدفيالفكر)3(

.256:أضعيا:سفر()4

.أ:26اشعبا:سفر)5(
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الاولالباب

السماويةالدياناتفيهوكماأخريومأليسالمنتظربالمسيحالمرتبطالربِفيوم

عاشهالذيوالاضطهادالذلعالمعنيختلفدخرعالمهووانما،سبحانهاللّهانزلهاالتي

وتفريط،دنسعالمكانالسابقنالعالم،المخلصالمسيحيدعلىالخلاصففيهاليهود،

سفربذكرهعظيميومالدنيامعلهسيكونالربف!ن(المسيح)عالماوالآخرالعالمأما

المخلصللمسبحالعالمعقىالأبديالمطلقالسلطانسبكونالبومهذاوفي،عاموس

المحه)1(!مملكةعلىأك!،وصلحتجددأنبعد

المملكةسياسةوجغرافيةكاديةاليهودتشبثازدادالمسيحيالدينانتثارومع

كانوافالذين،الأرضيةالمملكةقيمةفيشيء،كلفيكعادتهماليهودغالىفقد،المنتظرة

ترابمنحفنةبوضعيوصونكائوا(،المملكةتلك)مكانالىسبيلأيستطيعونلا

موئهم.بعددفنهمعندرأسهمتحتفلسطين

منالمخلصالمسيحوعقيدا!(،)يومأوالآيخيراليومف!ن:القولوخلاصة

لصالحسيكونفالبعث،الأخرىعناحداهماتنفصللاالتي،اليهوديةالاعتقادات

إسرائيل.خلاصفيالأحياءيشاركواان!كلكنهملكيالمخلصالمسيحعودةعنداليهود

الآخراليومذكرتعندماالبهوديةانالآخر:اليومعقيدةمنوموثفهاالبهوديةالفرق3-

للحسابداروجودمنالسماويةالأديانتعنيهماتعنيتكنلماسفارها،بعضفي

أخر.شيئأتعنيكانتدانما،الأولىحياتهمفيقدمواماعلىالناسفيهايجازى

الوجهعلىالآخرباليوميؤمنمناقصلشهرةفربينمننجدفلاثمومن

الدنياحياتهعاشقسم:قسمانالباحثينعندي!فالشع!،الاسلاميقررهالذي

رضامنالماديالجانبعلىحصلواقداليهوديالفكريعدهموهؤلاءحرأ،سعيدأ

الجولسم،سلطاننحتوعاشراالجانبهذافقدواال!بنوهمالآخرالقسمأما.الههم

يعودواانحقهممنأناليهوديالفكريرىفهؤلاء،مشردينالمنفىفيعاشوااو

)2(.لنعيماأالمتعةمننصيبهملينالواأخرىمرةللحياة

.11183::ديورانتول/الحضارةقصة)1(

.691:شلياحمدد./اليهودية()2
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اليهودية

سينشرونالأمواتمنالصالحينانتعتقدالفريسمِننفرقةف!نالعموموعلى

هذهأن...ايالزمانآخرفيسيأثيالذيالمسيحملكفيليشتركواالأرضهذهفي

بعثوان،الأمواتمنللصالحيندانما،للجميعيكونلنالبعثأنتعتقدالفرقة

c,الدنياالحياةفيسيحصلهؤلاء I.

تجاهركانتالكتبةوبعضالكهنةطبقةمنمؤلفةاليهودمنجماعةظهرتوتد

انماالهسنيند!ثابةالعصاةعقابأنإلىوتذهب،والقيامةوالنشورالبعثنكرانكبدأ

بالصدوقيين)2(.يعرفونصارواوهؤلاء،حياتهمفييحصلان

إنماالمتقينداثابةالعصاةعذابأنوتعتفدالأمواتقيامننكرالفرقةوهذه

هذهلهماملىوفد،العمليةوالقواعدالمادبةإلىافربوهؤلاء)؟(،حياتهمفييحصلان

ولاالآخراليومولاالبعثثذكرلاالأولىاليهوديةالكتببأنيؤمنونأنهمالنزعة

)4(.الحياةهذهبعدحياةالصالحينتعد

اليهود،عندشائعأأمرأكانالآخراليومفيالبعثإنكارانالواضحومن

الصدوفيينفرفةإنكارالأناجبلذكرتوقد،السلامعلبهالمسبحبعثةقبلخاصة

.العقيدة0هذفيلهمالمسيحومناقشةالآخرللبوم

اليهودعالمفيخصبةأرضاَلهاتجدلمالآخرواليومالبعثعقيدةف!نالعموموعلى

الأرثوذكسيةفالفرقة،المعاصرةاليهوديةالفرقفيواضحأهذاويبدو،فرقهمعالمفيولا

لبعثالإصلاصبندانكارالآخراليومعقيدةنمامأتجاهلتالاصلاحيةللفرقةالمناهضة

الأرثوذكسالمنشددينبينوسطأموقفأاتخذتالتيالحافظةالفرقةوكذلكالجسد)5(،

الآخر)6(.واليومالبعثعقيدةايضأتجاهلت،الاصلاحيينمنوالمنفلتين

34.53،:وافيعليد./المقدسةالأسفار)1(

.355:سوسةاحمدد./الناريخفيوالبهودالعرب)2(

34.:وافيعليد./المقدسةالأسفار()3

41.43،العفاد:عباس/المسبحعبفربة()4

73.76،:الفاروقياسماعيلد./البهوديةالملل()5

49.:السابقالمصدر)6(
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الاولالباب

قرارأاتخذتاليهود،فرقبقبةعنانشقتوالتيالمعاصرةالاصلاحيةفالفرقة

ينكر:فيهقالتالبعثموضوعحولأم(8751سنةعقدالذيمؤثمرهمفيمهماَ

الفرتةهذهزعماءواعتبر)1(،الموتبعدوبالعذابالأجسادببعثالقائلالمبداالمؤتمر

)2(.والخرافاتالأكاذيبجملةمن(الجسدي)البعث

كماالمخلصالمسيحبدعلىالخلاصيكونأنأنكروافقدذلكعلىوبناء

قالفقد،والمغالطاتالمبالغاتمنعندهمالعقيدةهذهواعتبرت،الفرقبقيةتعتقد

لثخذانيجبالتيالخطىاولىإن:نيوركفياصلاحيكنيسحاخامإدلر()صموئيل

الخرافاتهذه...ومنالأخرىوالخرافاتالأكاذيبمنالدفيالطقستطهيرهي

مسيحإلىوالتطلع،فلسطينالىبالعودةوالدعاءالاضطهاد،حولوالعويلالنحيب

)ر(.والمغالطاتالمبالغاتكلحذفيجبوبالتالي،الجسديبالبعثوالإيمانشخصي

ولا،المدنيةالحقوقفيالمساواةعلىبالحصولالدنيافييكونعندهمفالخلاص

البلاد)4(.منبغيرهااوبفلسطينذلكلربطاطلاقأضرورة

.56:السابقالمصدر()1

.53:السابقالمصدر()2

.53:السابقالمصدر)3(

267.ظاظا:حسند./البهوديالدفيالفكر()4
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الخامسالفصل

اليهودينكلائح

اليهودعبادات4اذولالمبحث

الصلاةأ-

الصيام2-

المقدسبيتزيارة3-

اليهودعندالشخصيلاالاخوال:الثانيالمبحث

الزواجأ-

الزوجاتتعددصلأ-

الطلا!ق3-

اليبوم4-

الميراث5-

اليهودعندأخارىلشرائعنماذج:الثالثالمبحث

اليهودعندوالشرابالطعاميئوالحرامالحلالأ-

الختان2-

البلغسناحتفال3-

الريا4-

هاليهوديهومن5-

والتوبلاالخطيئة6-
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ليهوديةا

الأولالمبحث

اليهودعبادات

فقدالعقائد،تطورمعجنبإلىجنبأتطورتاليهوديةوالعباداتالطقوس

الظروفضوءعلىالتوراتيةالنصوصوتفسيرتأويلخلالمناليهودعلماءانتهى

منمستفادلليهودالدينيةللحياةوكاملتفصيلينظامصياغةالىبهامرواالتيالمتقلبة

هذهوظلتواجهوها.التيوالثحدياتالتوراةفيالواردةوالوصاياالشرائع

شكلتوهكذا،الزمنعبرتراكمثالتيالاضافاتبفضلتتنامىالدينيةالممارسات

التعبديةالحياةتميزصارتالتي،الطقسياتمنإطارأ،المتنوعةكفرداتهاالعبادةنظم

اليهودية:والعباداتالطقوساهمومناليهود)1(.عند

اعدادهافيمحددةتكنولماليهود،علىإجباريةفريضةالصلاةتكنلم)2(:الصلاةأ-

يكتفوناليهودكانحيث،بابلإلىالسيمننلاهوماالهيكلخرابقبلوأوقانها،

القرابينتقسموكانت،الهيكلاوالمعبدفيمخصصةكنأفيالقر!بتقديم

وللأنبياء.للكهنةمتفرقةصلواتتتخللها،الكهنةيدعلى

عليهاعتادماابطالإلىذلكأدى،البابليالسيوتمْالهيكلفيوعندما

هذا،يومناالىمنهابدلاَالصييرإتفوضع!،الهيكلفيالقرابينتقديممناليهود

كما،والقرابينبالذبائحالقد!كلةالعباداتمنبكثبرأفضلبالصلواتالعباداتوهذه

عنعبارةهيبالقرابينالعباداتف!ن.القرابينمنأفضِلالصلاةأن:المشناهفيجاء

العبادةنحلاف،ماديمذبحعلىارضيةحسيةمادةاي،الإن!سكمالمنشيءتقدمة

912.الحميد:عبدعرفاند./اليهودية)1(

.142ظاظا:حسند./الهوديالدنحطالفكرانظر)2(
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الاولالباب

صادرةروحيةشكروتقدمةواحساسات،عواطف)ظهارف!نها،بالصلواتالروحية

ية.اا!سدلهوعقلهقلبهمذبحعلىالإنساننفسمن

وأالفردلهيتعرضماحدثأوخاصبظرفاليهود،عند!ةوترتبط
--

صلتهايحددإسرائيلصلاةفمضمون،للأرضخلاصهاللّهكنحالجموعة،حتى

)1(.المقدسوالتارب!،بالتارلخ

ارتجاليةصلواتا!فهيأماوت،فردية:نوعينعلىاليهودعندوالصلاة

بالطقوسلهاعلاقةولا،الشخصيةوالاحتياجاتحسرسالظروفتتلِىافراد،من
-

ممفر)أنظرس!دومخلاصلأجلإبراهيمصلاةذلكأمثلةوقنواهـاسم،والمواعيد

الثكوين:)انظرأخيهعيسومنخلاصهلأجليعقوبوصلاة،23-33(18::التكوين

.31-32(:22:الخروجسفر)انظراسصاذلبنيلأجلموسىوصلاة،9-12(22:

،الحوتجوففيصلىيونسف!نأ-ح!مكان،فييتلىالصلاةمنالنوعوهذا

برالمحسجُبفيودانيال

مخصصةأماكنوفيعلنأ،أشخاصمجموعةفيهافيشتركا!،الصلاةصما

هذايعرفواولم،والحاخامونالكهنةذلكيقرروالذي،معلومةمواعيدوفي،للعبادة

)3(.الغايةلهذهالخاصةوالخيمالهياكلبنوابعد-نإلاالعباداتمنالنوع

قدالقانونيةالصلواتأن5(85:و9213:و15)1:اشعياسفرمنويتضح

01(6::)دانيالسفرمنالصلواتأوقاتعلىويستدلالأنبياء،عهدفيوضعت

:)55المزمورمنوكذلكيوم،كلثلا!اثالقويشكرويركعيصليكانف!نه

ا،ول:الأيام)أخبارسفرفيجاءكمايوم،كلمرتينوأحيانأداود،مزاميرمن17(

23:.)4()03

يصلونكذلكوهم،والرجالالنساءعلىواجبةفريصيمااليهودعندوالصلاة

36.:السحمرانياسعدد./الأديانمقارنةفيالبيان)1(

.143ظاظا:حسند./اليهوديالدفيالفكر)2(

.38:السحمرانيأسعدد./ايهديانمقارنةفيالبيان()3

.4143144ظاظا:حسند./البهوديالدنحطالفكر()4
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اليهودية

وفي،واعترافاتهمتضرعاتهمويبكو!تفيويبؤقون،وشمجدون،ويركعونوثجلوساَ

ويكزقون،رؤوسهمعلىورمادأتراباويذرونخيشاَ،يلبسونكانواا!صالشدايام

وضععلىويحرصون02(:01:المراثياوسفرايخا،نظر)رؤوسهمشعورويحلقون،ثيابهم

وهم.الاحتراملزيادة،سيدهأمامالخادمكوقوفقل!لاَ،الرأسحنيمعالصدرعلىالأيدي

لهم)1(.قبلةالهيكلجهةإلىأورشليمأور!فيجهةالىصلواتهمفييتجهون

الرجلمنلكلالاكتسالوضرورة،الجنابةبعد!ةعلىيؤكدونواليهود

بدنهجميعفليغسلمضاجعةنطفةمنهخرجترجلوأيالأحبار:سَفرففي،والمرأة

ويكونابالماءفليرتحضابنطفةرجلضاجعهاامراةوأي،المغيبالىنجسأويكونبالماء،

)2(.المغيبالىلمجسين

استعدادأالزمانمنساعةنحويصرفوناليهودمنوالمتعبدونوالأتقياء

غسلبوجوببوصيعزراوكانالأفكار،وجمعولبسونطهرنظافةمن،للصلاة

)،(.العبادةقبلندفيقبكلالجسم

وهي:يومكلفيثلاثاليهوديعلىالواجبةالصلواتالصلواسا:أوقات

المشناهمًا!دررتهحسبووقتها)شحاريت(،ال!وصلاةوشممونهاالفجر:!لاةلم-

نهايةحتىأيالنها،4(0عمودأرتفاعالىالأزرقالخيطمنالأبيم!الخيطيتبينأنمنذ

وأداءالطعامنناوليجوزلالذا،الثلاثأيعلصلوآتوتعدالنهار،منالأولالثلث

وتوكبدها)5(.الاكلانبشهادةفراراتمثلوالتي)ال!ث!يما(إوشمبقهاقبلهاالأعماَل

منذالص!ةهذهوتجب)منحة(:بوشمىالنهار،نصفأوالعصر،ص!ةلم-

6(.الغروقبلمماالىالزوانقطةالشقسى!عنالمحراف

144.:السابقالمصدر)1(

.93:السحمرانياسعدد./الأديانمقارنةفيال!ان)2(

144.ظاظا:حسند./اليهوديالدنحطالفكر()3

.152،ا51:السابقالمصدر()4

133.الحميد:عبدعرفاند./اليهودية)5(

.152ظاظا:حسند./اليهوديالدفيالفكر()6
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افىولالباب

الأفقوراءالشمسغروبووقتها)عىت(:أوالغروبصلاةوشممونهاالمساء،صلاة3-

المسلميِن)1(.عندوالعثماءالمغربوقتيقابلماأيملة،االلبلتئظَلمةأنإلى

:الصلاةطفوس

علىيجبالطقوسوهذهاليهود،عندبالصلاةالبدءتسبقطقوسهناك

وهي:،بصلاتهالقيامارادإذابهاالالتزامالمصلي

ا،خرى.الطقوصمنبأيالبدءفبلالبدينوغسل

صغيىشاذوهناك)الطليث(،بعندهموش!مىالكتغ،علىالشالوضعب-

فيجماعةنتمالنيالجماعيةالصلواتفيكبيروشالا!،للصلاةبوضع

منمكونفهوبه،مواصفال!يمصةالشالولهذاوالأعياد.السبثكصلاةالكنيس

ثمانيةزواياهمنزاويةكلوفي(،الشكلمربعاوالشكل)مسثطيلنسيجىأدض

الفجرطلوععلىللتعرفرمزأ!ء(،وأربعةب!ء)أربعةاخصمناهداب

خاصةأحكامطهارتهفيالشالولهذا)2(،الأزرقالخيطمنالأبيضالخيطبتميز

علىويجب،المنزلفيمعينموضعلهيخصصلذاا!،تلمسهلاأنهأهمها

)فيسنةعشرةثلاثوهيلعبادةالنكليفسنيبلغأنمنذلبسهاليهودي

!*فيه)3(.عادةفيكفنكليرتأنالىعندهويبقىخاص(،احتفال

يذكرورمزأداخليألباسأللميلادعشرالثالثالقرنبعدصارالشالوهدا

)4(.بربهالدائمةبصلنهالبهودي

بداخلهامحفوظالجلدأوالخثمبمن!غرةعلبةعنعبارةوهيالتفل!وضعب-

فيمثبتةالعلبةوهذه(،الشماع)قراءةعليهامكتوبالجلدأوالغزالرقمنرقعة

-

*لا"اْ.152:السابقالمصدر(1)

فيحالباَلدخولهحالباَفيهاهتموانما،الزرقةفيدرجتهحيثمنفيهمختلفالأزرقوهذا()2

اليهودومعظم،السماويالأزرقترجيحالىالفبومي()سعدايامالوقدالإسرائبلي،العلم

)سرائيل.علملونوهو،الرأيهذايتبعون

.152،153:السابقالمصدر)3(

132.الحميد:عبدعرفاند./اليهودبة()4

-188-

http://www.al-maktabeh.com



ليهوديةا

شريطيربطعيثالجبهةوسطفيالصلاةعندوضعهاويجبالجلد،منشريط

شريطهابربطعيثالييييبرىالكفعلىأخرىواحدةوتوضع،الرأسحولالجلد

عندمثبتةالعلبةوتكون(،للقلبالمقابلالأيسرالذراع)علىح!علىاليدحول

نأعليهوجب،اليسرى0يديستعملأي)اشول(المصليكانواذا،الإبهاماصل

)1(.اليمنىوالذراعالكفعلىيربطها

ذلكويكون9(:)13:الخروجسفرفيموجودنصعلىاليهوداعنمدوفد

قويةبيدلأنهفمك،فيالربشريعةتكونلكي،عينيكبينوتذكاريدكعلىعلامة

أخرونص.سنةإلىسنةمنوفنها،فيالفريضةهذهفتحفظمصرمنالربأخرجك

نأوواضح.عينيكبينعصائبولتكنأية،يدكعلىوثبتها:8(:)6الثشيةسفرفي

يده،فيثمينبشيءالانسانيتمسككمابهاالتمسكوهوالجازيالمعنىهوالمراد

دائماَ)2(.عينيهأمامتهديهالتيالعلامةالانسانيجعلكمابهاوالاهتداء

عندهميسمىالذيوهو،الرأسثغطيةفيهاثحباليهوديةفالصلاة:الرأسنغطبةد-

وهي،الرأسأعلىعلىتوضع(صغيرة)طاقبةعنعبارةوهولكا(،)الياب

اللّه،ذكرواأو،المقدسةالنصوصفيأوا1،الاح!إعنللتعبيرعندهمثقليد

أما،فقطللرجاليكونالصغيرالغطاءوهذاالعظماء)3(،منعظيمأقابلوااو

.الصلاةأثناءكاملةاتغطىلرؤوفيجبالنساء

عندالصلاةاثناءثقراالتيالتلاواتمنالأساسيالقسم:الصلاةتلاوات

ومائة)عقا(الىثنسبوهى(،عع!عرة)الشمونةو()الشماعمنتتكوناليهود
حم!-ء-.ص!*

وزكرياوحجي)دانيالالأنبياءضمنهمومن،والكهنةا،نبياءمنرجلاوعشرين

والذي،البابليال!يمنبعدهحدثوماالهبكلخراببعدعزرا،نوملاخي(،

للشعبيومبةصلواتوضعوجوبراىوالنقدمات،الذبائحنفدبموففالىأدى

المعروفينبالرجالهؤلاءفجمع،وذلهمضعفهمفيولثعزيهم،هذهمقاملتقوم

.153ظاظا:حسند./البهوديالدنحطالفكر)1(

153.:السابقالمصدر()2

153.:السابقالمصدر)3(
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افىولالباب

والشمونة)الشماعالصلاةمنالأساسيالقسمووضعوا(،!ضلكنسمة)رجال

بعضفيإلا،الآنإلىيتغيرولم،الصلواتلتلاواتالهامالأصلوهو(،عسرة

والمشناهالتوراةمنالمنتخبةوالأناشيدالفصولبعضك!ضافة،البسيطةالإضافات

)1(.روحيةواكانيوالجمارا،

وجماعته،عزرارتبهالعيياَل!+عسفريمنمأخوذل!مماع(انيذكرومما

يااسمعب:يبدأيوْالنصمنكلمةاولهي)اء(اي)شماع(وكلمة

.،أتسا!ثلاثةمنمكونلإهو4()2(،6::)الشيهواالربإلهناإلربإسرائيل

!

الأصلفىوكانتتسسحة،اوكةعشرتسعفيتضمن(عسصله5)1أما
ل!

وهي،عشرةالتاسعةالبركةالأصغر()صموئيلاليهوديلحبرأضافثم،عشرةثمان

اليهودغيرمنالأخرىالفرقعلىيصبونهالعنةولكنهابركةليستالواقعفي

أقسامثلاثةالىالثما-عشرالبركاتوتقسمال!،طائفةونحاصةالربانيين

البركاتهذهمنوالثانيالأولوالقسم،والييثيكرات،واليوشلاث،التسابيح:وهي

أيامفيفيتغيرالثالثالقسموأما،السنةمدارعلىالصلواتكافةفيمطلقاَيتغيرانألا

اليهوديةالصلاةمنالوحيدوالأعيادلموالشهووالمواسمالشهورورؤوسالسبت

(،عسرة)شمونةعندهمسممىالتيالثمافعشرالبركاتلينماا!منالمأخوذ

)3(.الكبرىالكنبسة!رجالالىوكنابتهانصنيمهافيفنرجع

،الأبديبالخلاصوالتوسلوالمماجاةبالدعاءالثلاثاليومية!صلواتوتختتم

عنالمصلينعدديقللاوان،جماعةالصلواتتؤدىانوالعادةالعرفوالأولى*في

المصاحبةالمظاهرومنبانفراد.الصلواتاداءويجوز،البالغينالذكورمن"

تعرفمسنفلةمفردةأجزاءمنعادةالتوراةوتتلى،للتوراةالجماعيةالقراءةللصلوات

مناكثراليهوديعلىكلرألاالقدممنذالتلمودعلماءاوصىوتد(.تور%)سفرب

للأسفارالجماعيةبالنلاوةاوصواكذلك!ضاة،تلاوةغيرمنأيامثلاثة
!

.145:السابقالمصدر1()

146.:السابقالمصدر)2(

154:السابقالمصدر)3( 147X 146c.
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ليهوديةا

جزئتولهذا،كأكلومساءوصباح،أسبوعكلمنالخيئاثم-ءش!أيامالخمسة

كاملة،سنةمدةعلىتلاوثهاتتملمحيثورنبثجزءا،وخمسينأربعةالىالتوراة

انقرضتثمسنواتثلاثفيالتوراةتخثتمانفلسطينفيجرتقدالعادةوكانت

)1(.البابليالتلمودحددهاكما،السنويةالختمةعنهابدبلأوحلت،المتبعةالعادةهلىه

الشكرادعيةبتلاوةوذلكالباكرالصباحمنذلليهوديالدينيةالحياةوتبدا

دواعيها.معتتناسبالتيوالوضوءالغسلمنصورتصحبهاتعللى،اللهعلىوالثناء

مظاهرمنومظهر،الطهارةأعمالمنعملالنوممنالقيامعقباليدينفغسل

وكان،الطعاموجباثتناولوعقبقبلاليدينغسليعادةالأخذوكذادته،التقديس

بأيدالطعاميتناولونكانواالذينالأوائلللنصارىاليهودلمعاداةالأسبابأحدهذا

)2(.مغسولةغيرأي،نجسة

وأ(التوراة)بيتبيسمىفيماتكوناليهودعندالجماعيةالصلواتانيذكرومما

)3(:ورمور.ولهذااليهود،عندالدينيةالحياةمركزالمعبدويُعدالمعيد،

.الصلواتفيإليهوُيثوجه،ورقائقلفائففيهيحفظالذي،القديمالعهدتابوتأ-

دومأ.المضاءةالمشكاة!-

القديم.الهيكلإلىويرمزلليلاوة،منصةعنعبارةوهو:الهفلب-

،العونأومنهالقربوطلب،اللهبطاعهالالتزامعلىتدلعبارةالصومالصيام2-لا

معينة،لحاجةشخصيبشكلفرديؤديهوقد،معينةمناسباثفيجماعةيؤدونهوقد

الصلإ.كحالالصومحالبكونوبذلك

ينذرونوقد،الإنسانفيهوقعاثماوخطأعنكمايكونقددد!والصوم

كمائيالى،اللّهمنلمريضالشفاءطلباطارفيبالدعاءمقروناَبهبفوموناوالصوم

133.الحميد:عبدعرفاند./البهودبة)1(

912.:السابقالمصدر)2(

138:الحمبدعبدعرفاند.اليهودبة()3 37d.
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الاولالباب

وأنكسةبعدعندهميكونتدالصومأنكماالمربض!،ولدهشفاءاجلمنداودفعل

)1(.عسكريةخسارة

لليومالشمسغروبمنوالشرابالطعامعنبالامتناعيكونعندهمو!

هـسط.التالياليومشمسغروببعدماإلىالأول

اول(،)تشرينشمؤلشريمنالرابع!،ددهمالصيامأيامأهمومن

يومفيوكذلك.الأولىالثلاثةالأيامفيالع!ضلةالسنةبراساحتفالهمويكونلايع!

مناليومهذافيالصومأو،تشريشهرمنالعاشراليوموهو،الكفارةاوالغفران

اشلى.اليومشمسكروببعدماإلىويستمرالتاممع،اليوممنالشمسغروفبيل

والتكفيرالخطايا،منبدرماعلىوالندماليمش،لحسابكاناليومهذاأنوالظاهر

هذافيأورشليم)دمرنصر()نبوخذاناليومهذافيحدثولكنبالصوِم،عنها

الحداد)2(.أيامأكبرعندهموأصبح،الأليمةال!كرىبتلكاليومهذافاقترن،اليوم

العبرية،السنةمنشهبممنالثالث&عشراليومكدلكالصومأيامومن

أمموليشهرمنعشراجم!مناليومصومالىبالإضافة)!سِ(،عندهموشممى

ألوَاحتحطبماهمها:مخنلفةحوادثأجلمنحدادأالصبامهداويجعلون)البى(،

اورشلبمسقوطذكِرىوهو(،)العبريالررء!صيامابضاَوهناكالتو+

3(.الر-نبدعلى

المفدس!لبنبيتبزورانهـشيدذكريهوديكلعلىبتحتم:المقدصيمتزيارة3-

خلالهونقام،الجمعةبومالأسبوع!يبدأمرة،كلأسبوعاَبهيبقىوأن،العامفي

الزبارةبهذهفصدوقدواللاويون،الكهنةويقودها،الوافدونيحضرهااحتفالات

ويتحدوا)4(.يتعارفواأنمناطقهمأي!نتلقيهودفرصةتتاحأن

--

04.41،:السحمرانياسعدد./الأديانمقارنةفيالببان)1(

.680916ظاظا:حسند./البهوديالدفىالفكرانظر)2(

.173،091:السابقالمصدر()3

:203.شلياحمدد./اليهودية)4(

2-91-
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اليهودية

الثانيالمبحث

اليهودعندالشخصيةالأحوال

رر*ء

عشرةوالثانية،للرجلعشرةالثالثةهيالتزوجلصحةالمفروضةالسن:الزواجا-

بلغومن،السنهدهقبلالحيمبلوغعلاماتعلبهبدتمننكاحيجوزولكن،للمراة

العزوبةفياليهوديةاواليهوديبقاءف!نلذا)1(.اللعنةاستحقفقديتزوجولمالعشرين

عليهيجبيهوديكلأن:المدنيالقانونمن)393(المادةففيمنافياكلدين،أمرأيعد

)2(.اسرائيلشعبهعناللهيتخلىأنفيبتسببونعزاباَلمقونالذبنوأن،يتزوجأن

فيكونأبيهامنتثمترى،مملوكةبهالمراةتعدشراءصفضاليهوديةفيوالزواج

خانماَللمرأةالرجلوفدم،الكهنةاذا!الزواجويتمالمطلى-سيدهازوجها

حضرداذاذلك!أ،ويعئبر!هعشاهدي!حضورفيفيمةلهاأخرىهدبةأو

تقاليدومنا!،فيهايشزكوأدعيهبصلواتالعقدأتبعفأكثر،رجالعشرةالعقد

عنتبعدهبأعماليرتبطولا،بالجيشيلتحقلاثزوجاذاالرجلأناليهوديالفكر

مل)ر(.اليهو!حمالفكرفيالعسلفشهر!مدةزوجته

الخاطبوعلى،مخصوصةقبةتحتتقامالتيبالخطمة،الزوجيةالحياةوتبدا

يعيناناثنينشاهدينعضورتعقدالتي،لاع!بةاليو!رالسابقصيامومخطوبته

مدونأ،عهدأيفدمأنالزوجوعلى!الزوجبنأقاربكيرومنالأمر،لهذاخصيصاَ

ص!ء

التكاثر!والزواجمنوالقصدمستقيلإ،الزهـجةحقتكفلضماناتيتضمن

فزةخلالالجماعللزوجينيجوزولا.الزوجيةعشوبناءالعفةوطلبوالتناسل

الاتصالوجوبفترةتأتيثم،الانفصالبفنرةنعرفبعدها،أياموسبعة،الحيض

-&

892.:الساب!المصدر(1)

.191:ظاظاحسند./البهوديالدنحطالفكر)2(

.003:شلياحمدد./البهودبة)3(
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الاولالباب

ماؤهاجُمعمخصوصةبركةفيالاغتسالالزوجةوعلى،وزوجتهالزوجبينالجنسي

بها)1(.الدخولقبلالمخطويلزمالغسلهذاومثلالمطر،من

-

الشريعةكتبفياليهودكيرويسمى،وغيرهماليهودبينالزواجويحرم

فالزواج،والزنادقةوالوثنيونوالمسيحيونالمسلمونذلكفييستوي)كمإيىأ(اليهودية

تعتبرببنهماالقائمةالزوجيةوالحياة،باطلالعكساووكافرةيهوديبينالمعقود

ابناءيعتبرونالمرذولةالمعاشرةهذهمنيولدونالذينوالأولاد،مستمرينوزنأفجورأ

أيضاَينصبل،الزوجينبينالدينبوحدةيكتفيلااليهودالمشرعينبعضونجدزنا،

بهيثتنقأجنبيلىأحدهماكاناثنينبينيعقدأنعندهمويصحالمدهب،وحدةعلى

زواج)أياجالرهذامنيولدونالدينوالأولادشرعيأ،اعتناقأالمذهبأوالديرِ

لا(،دينهماعتناقهمطريقعنباليهودلصيقأجنيوالثانىَيهودياحدهمااثنين

أكثرتضئغالتيالعنصريةللنزعةتأكيدوهذااسرائيلفيكهييمامنهميكونأنيصح

تزوجثمالاسرائيليارئداذا:تشريعاتهممواداحذىتقولوللىلك،اليهوديةالشرائع

ب!سرائيلي،تزوجتثمالإسرائيليةارتدتاذاكذلكالعفد،صحب!سرائيليةشرعاَ

العصبيةمنفرعهوبلالإكلان،منفرعأليسعندهمالزواجأنذلكومعنى

)2(.الإسرائيليةوكدلككفر،ولوحتىكذلكيبقىفالإسرائيلي،العنصرية

اعالةيستطيعحتىالزواجعلىالاتدامبعدمالرجلاليهوديةالشريعةوتوصي

علىينبغيالذيالصحيحالطريقرسمتتد)التوراةأنالمشناهفيوردنمد،المرأة

ذلكبعدثم،الكرمةيزرعذلكبعد،بيتهيبنيأنالأولالهلفيفعليه،اتباعهالرجل

الازواجهاعلىالإفداموعدم،!ئصالمرأةبالتدقيقتالتلموديوصيكما(،يتزوج

وذلك،والحجمالسنفيوالمراةالرجلبينالتناسبضرورةوكذلكرف!شها،بعد

منبألاصىامراة:للرجلاليهوديةالشريعةوصاياومن،النسلتحسنعلىحرصأ

اذالأنهاختبا-امرأتهعنددرجةينزلأنالأفضلوانماالاجضمآعي،مستواهنفس

أقاربها)ر(.وجانبجانبهامنللاحتقارنفسهعرضمرتبِة،منهاعلىهيممنتزوج

34.135)،الحميد:عبدعرفاند./اليهودبة)1(

.291ظاظا:حسند./اليهوديالدفيالفكر()2

64.سرور:محمدد./والمسيحيةاليهوديةالشرائعفيالزواجنظام)3(
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اليهودية

وينصدرالث!راء،البيعلهايجوزلا،والجنونوالصىكالقاصرالمتزوجةوالمرأة

لهافرضماسوىلهاوليس،لزملكلمرأةماجميعانغلىاليهوديالنشريع

وعلىمنه،الطلاقعندأو،موتهبعدبه.!الزواجعقدفيالصداقمؤخرمن

ماوكل،وعملسعيمنوتكسبهتلتقطهماوكلمال،منبهدخلتمافكلهذا

حرمتوقديشاء)1(.كيففيهيتصرفلزوجها،حلالملكعرسها،فيإليهايهدى

اذالأخيهزوجةكانتومنعمه،زوجةمنالزواج!لرجلعلىاليهودبةالشربعة

.2(ليتحريم)سببأالرضاعةتجعلولممنه،أنجبت

نصتحركلهفييردولماليهود،عندش!عأجائزالزوجاتتعدد:الزهـهـتتعدد2-

اتخاذعلىاليهود،بينجاريةالعادةوكانتالتلمود،فيولاالتوراةفيلاواحد،

مباحأكانفقد،الزوجاتلتعداقصىحدأيضأالدينفيوليس،زوجةمنأكثر

شراحبعضولكن.طأوففيدبلاطابماالنساءمنيتخذأنلليهودي

الاحتفاظلليهودي!كلكناللاتيالشرعياتالزوجاتعددخفضقدالتلمود

امازوجاثهم،يعددونكانواالذينهمفقطالأغنياءأنالا،اربعإلىبعصمتهن

درأ)4(.الابذلكيفعكوافلمالآخرين

فأفثىيهوداإ،)!بناليهوديالحاخامالوسطىالعصورفيظهرولكن

علىالأساسفيمبنيةالفتوىهذهوكانتاليهِود،بينالزوجاتتعددتحريمبوجوب

واضطهاداحثقارمنالوسطىالعصورفيأوروبافياليهوديةالجاثياتتلاقيهكانتما

الحاخامفأرادقاطعأ،تحركلأالمسيحيةحرمتهأمروهوليهلىالزوجاتتعددبسبب

ولكن،اليهوديالمجتمعثكوينمظاهرمنالمثيرالمظهرلهذاحدأيضعأنجرشوم

الأحوالومحاكمالمليةالجالسفيعليهالمتفقالقانونيبالنطبيقيحظلماجنهاده

علىاليهودجمهمةكلمةاتفقتاذم(،)0124سنةحواليالااوروبافيلليهودالشخصية

.103:شلياحمد.د/اليهودية(1)

992.:لسابقاالمصدر()2

391.،291ظاظا:حسند./اليهوديالدفيالفكر()3

،سرور:محمدد./والمسيحبةاليهودبةالشرائعفيالزواجنظام()4
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الأولالباب

الجتمعاتفياليهوبهيلتزمالذكطالقانونموادف!نذلكعلىوبناء،التح!هذا

التكفيرعقوبةئحتيقعف!نهجرشومالحاخافتوىخالفمنأنعلىتؤكدالغ!!4

الجتمعفيعاش-الذيش!ابنولكن،الاسرائيليالجتمعمنوالطردوالخلعَ

الييش،منسعةفيالرجلكانإذا:كئبهالذيالقانونبنودفيبفول-الإسلامي

يتضحهناومن.بأخرىيتزوجأنلهجاز،شرعيمسوغلهكانأو،يعدلأنويقدر

ببدوجرشومنالحاخامتجاورها،النيوتتإثر!شرائعتتلونالبهودبةالشريعةأن

الكاثوليكية،اوروبافيمعيشتهعكمللتقدد،الباتالتحريمنحوائحاههِفيمسيحياَ

فيبنشددفلاالفاهرة،فيمعيشنهعكمالاسلامبَة،بالشريعةشأثرشمعولىابنببنما

ففدلهذاجرشوم)1(.الحاخامفتوىمنقرونتسعةبعدحتى،الطريقةبنفسالمسألة

)2(!الإسلاميةالأوساطفيالساكنيناليهودعندمألوفاَ،الزوجاتتعددظل

ولاقيدبلايستعملهجلابيدموضوعحقالتوراةفيالطلاقانالطلالْى:ء-

سوىسببلغيرولوزونجتهطلاقمنالرجلتمنعلااليهوديةفالشريعةشرط،

نأوالمعروفالخيراهلمنبرجليليقلاانهإلامنها،بأجملالرخ!فيلبمء!ركبته

)3(.الطلاقيستوجبسبببدونالفراقعلىيقدمأ!

وعيوبالخلقةوعبوفي،والعقم:أالزنا،ثلاثةالطلاقبسببهايحلالتيوالأسباب

فعلاَ،الزناعليهايثبتولمالزنا،عنهاأشيِعاذازوجثهيثلقانللرجلالخلقبمفبحل

يجبكما،قبلهالسلوكسيئةكانتأنهاالزواجبعدلهاتضح%أطلاقهالهيحلكما

وينزوجبقارفهاانسنواتعشرمعاشرتهابعدبذريةزوجتهمنبرزقلممنعلى

والحولالعمشهيبسببهزوجتهطلاقللرجليحلالتيالخلقةعيوبأمابغيرها،

وأخيرأ،بالصمتمداراتهالتيسرالطلاقتستوجبأما!فلاوالعروالحدب

والاسرافوالوساخةوالثرثرةالوقاحة:هيالطلاقتجيزالتيالخلقعيوبف!ن

)4(.والبهرجةالفخفخةوحبالمطاعمفيوالتأنقوالبطنةوالنهمةوالعنادوالشكاسة

.291391،ظاظا:حسند./اليهوديالدفىالفكر)1(

.513الحميد:عبدعرفاند./اليهودية()2

.79:المنعمعبدفؤادد./الثرائعفيأمحاث)3(

99.:السابقالمصدر)4(
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اليهودية

يتعينوعندها،لذلكالمسوكةالأسبابتوانرتإذا،الطلاقطلبفيالحقوللزوجة

هذاللفاعفيمحلهثحلأنالشرعيةللمحاكموالإيجازلطلبها،المرأةاجابةالرجلعلى

.الطلاقطلبفبه!يسوغالتيللحالاتامثلةاليهوديةالشريعةأوردتوقد،الطلاق

الجنسي،الاتصالبواجبكالاخلال،الشرعيةواجباتهفيالزوججانبمنالتقصيرأ-

بسببالطلاقطلبيصحولاعقيماَ(او)عنيناَلكونهالزوجمنالإنجابوعدم

كانتانأوْبكرأ،الزوجةكانتانغئلأسنينتمضيأنبعدإلاالانجابعدم

الزنا.الزوجلاعتيادأو،الزوجأخلاقلسوءأو،الإنفاقبواجبث!وكالإخلال

.(ا)العكسأو،للرجلالمرأةكراهيةمثلالزوجبة،الحياةاسنمراراستحالة-ب

طلبفيالحقالطاهابأالمرأةحيالاليهوديالتشريعفيالواضحالتطوروهذا

الذييهودا(،بن)جرشوماليهوديالحاخاممنأخرىفتوىنتيجةالايكنلم،الطلاق

زوجهامعاتفقتاوبطلاقها،القاضيأفتى%االاالزوجيةبيتمنالمرأةحردطي

وقبولها)3(.الزوجةرضىغيرمنطلاقبقعلاعبث.2()الطلاقعلىبالزاضي

وينتهي)الحاخامات(،قبلمنيتمطلا-كلكيي!الأرثواليهودويعتبر

منالمطلقةزواجويعدباطلأ،زوجهامنالشرعيةالطلاقوثيقةعلىالمطلقةعصول

منالا-عندئذ-الزواجلهميحقولازنا،أبناءمنهاالمولودالنسلويعد!فينا،

لمأنهاشريطةزوجهاالىتعودأنويجوزاشهر،ثلاثةبعدتتزوجأنوللمطلقةامئالهم،

)4(.بغيرهالانفصالأثناءتتزوج

العقم،أوالزنابسببنارفهامنمر!عهاليهوديةالشريعةفي!كلوعلى

تحتواحدةدارفيمعهاالسكنلهيجوزولاومخالطتها،مطلقنهمعاشرةوكذلك

واحد)3(.منزلفيولاواحد،سقف

.203-403سرور:محمدد./والمسبحيةاليهوديةالشرائعفيالزواجنظام()1

.491:ظاظاحسند./اليهودىالدنحطالفكر()2

.513الحميد:عبدعرفاند./البهودبة()3

136.:الحمبدعبدعرفاند./اليهودبة()4

501:المنعمعبدفؤادد./الشرائعفيامحا:)5( 401c.
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اذولالباب

وتوعتحرمكذلكإطلاقاَ،المطلقاتا!طجم!منزواجتجيز!اليهوديةوالشريعة

علبها،دخولهحال)بيهرأ(تكنلمزوجتهبأنالرجلادعاء:الأولى:حالنينفيالطلاق

لبنتالرجلاكتصابحالةفي،بها،لمالثانيةالامساكفيلزمه،ادعائهفسادنببنثم

بكارتها))(.ففنانبعدمنهاالطلاقلهيجوزفلابكر،

تزويجهايجبمنها،ينجبولمماتالذياليهوديأرملةأنبهويقصداليبوم:4-

وانمااسمهيحمللاالمولودف!نمنهاالمجبف!ؤا،الإجماوجهعلىالأعزبلأخيه

اخيه،بأرملةالزواجعنالأخهذاامتنعو)ذا،إليهوينسبالميتأخيهاسميحمل

التيالمراةاليهودبةالشريعةوتسميالاسرائبلي،الجتمعمنويخلعبهيشهرف!نه

.5-01()25:التثنيةسفرفيوردالحكموهذا)بيامة(،الميتالزوجاخإلىتؤول

أولادأ،يتركلمإذازوجهاالمتوفى:الشخصيةالأحوالقانونفيالآنبهوالمعمول

إلاحباَ،ماداملغيرهنحلولاشرعاَ،زوجةلهعدت،لأبيهأخاوشقيقلهوكان

بعيدزمنمننسختدالتشريعهذاانيروناليهودمنوالقراؤونمنها)2(.تبراإذا

منسوخأ)3(.يزالولا

فللبكريالأولادمنالذكورتعددد!ذاالذكر،ولدهالميتيرثمنأول:الميراث!-

منصحيحغيراوصحيحبنكا-المولودبينفرقولا،اخوتهمناثنينحظ

ولدالذيالنكاحعنالنظربفطعنصيبهمنهملكلفيعطىلث،الموافيالأولا

البناتأما،شرعيكيرنكاحمنكونهبسببامنيازهمنالبكرييحرمولامنه،

تمامأ،السنهذاتبلغحتىوالزبيةالنفقةفلهاعشرةالثانيةتبلفرومنهملمفمن

!*لك)4(.بعدشيءلهاوليس

والأزواجللاباءمقدرةنرائضفيهايوجدلااليهوديةالشريعةانهذامنويتضح

للزوجةولاللبناتميراثلاوأنه،الأقاربمنغيرهمولاوالأخواتوالأخوةوالبنات

.136الحميد:عبدعرفاند./البهودية)1(

.491،591ظاظا:حسند./البهوديالدفيالفكر()2

992.:شلياحمدد./اليهودية)3(

892.،792:السابقالمصدر)4(
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اليهودية

)1(.بكريغيرأوبكريأالذكرالولدمعالأقاربمنغيرهمولاالأباءولا

نالميراثابنابنلهيكنلموان،ابنهلابنثوعكميراثهولدللميتيكنلملاذا

فلأولادحفدةلهبكنلمداذاا!لبنت،لأولادفالميراثبنتلهيكنلموان،للبنت

نالميراثالذكورمنحفدةأولادلهيكنلملاذا(،الحفدة)أولادالذكورأولادهم

وهكذا)2(.الجملإةلبنات

منأو،حفدةأوأولادأأنثىأوذكرمننسلأولاذ!ضالمحتبعقبلمواذا

كلالمبتهـولهكيراثا!صولوأحق،!هفميراثهإناثاَأوذكورأنسلهم

أبيهمنالميتاصولكانتداذا،أبيهمنأصولهثمفجد-ابلهيكنلمواذاالزكيما

منوارثللميتيكنلمو)ذا.المجيةلفرالأتادرجاتإلىالميراثفينتقلمعدومة

إلاح!ا-رتها،إلىالناساسبقتخكلملكهامباأموالهكانتحواشيأوفروعأوأصول

ذلكبعدوارثللميتيظهرلمف!ذاسنواتثلاثلمدةحائزهايدفيوديعةتعتبرانها

.--t-دائماَ)3(.ملكاَلحائزهاملكأصارت

بالإبنالخاصةالثشريعاتفيتنجلىالعنصريةالعصببةأفبهلاشكومما

وهذابعدها،الاسرائيليةمنالبكورةكلنعلاالأجنبيةأوالجاريةمنفالبكرالبكر،

النسبةفيالسلامعليهاسماعبلوجدهمالعربحقنزيمفبهمفصودالتشريع

فهو،إسحقيولدأنقبلولدف!سماعيل،السلامعليهابراهيممنوالبكورةوالميراث

اليهوديةالشريعةفأفتت،المصريةالجاريةهاجرمنمولودولكنهالبكر،ابراهيمابن

الزوجةسليلفهو،الولادةفيتأخروانلأنه)اسحق(،الأصغرللأبنالبكورةبثبوت

)سارة()4(.عبريةبأنهاتوصفالتي

6.01:المنعمعبدفؤادد./الشرائعفيامحاث)1(

901.:السابقالمصدر)2(

.011،111:السابقالمصدر()3

.691ظاظا:حسند./اليهوديالدنحطالفكر()4
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الاولالباب

الثالثالمبحث

اليهودعندأخرىلشرائعنماذج

الشريعةفيمميزةتقاليدهناكاليهود)1(:عندوالشرابالطعامفيوالحرامالحلالأ-

نتيجةجاءتالشرائعوهذه،يحرمومامنهيحلماوالشراببالطعامتتعلقاليهودية

تطورفيوبقيتالبهودحاخاماتبهاقامالتوراتيةللنصوصونفسيراتتأوبلات

وأحلحرمماأهمومن،الزمنعبرنراكمتالتيالإضافاتبفضلمستمرونمو

:والشرابالطعامموضوعفياليهودعلى

أنباب،أنوليستمشقوتظلفلهمابع!لالأذواتالحيواناتمنيحلأ-

تأليس!لأنهالحومهاتحرموالحميىَوالبغالفالخيلويجز،العشبويكلص

بالرغمالخنزيرويحرمظلف،لاخفذولأنهالجملوكذلكقتثيقيرفةأظلاف

وانياب،مخالبذاتلأنهاكلهاالسباعوتحرمناب،ذولأنهالمشقوفةأظلافهمن

أظافرذاتلأنهاحرامالعشبكلةالقوارضمنبهايتصلوماالأرانبولحم

مشفوفة.أظلافلا

منكانأومخلبأو،معقوفمنقارايمنسر،لهماكلالطبورمنويحرمب-

والبومةوالنسرالصقرأكلفيحرم،الرممالجيفتثلالتيا!أوابد

الغرابكلويحرممعأ،كليهااومخلبمنسر3وذاتلكونهاوالببغاءوالحدأة

ماذايعرفلاالتيالطيرأوابدمنلأنهاالخطر،منخوفاَونحوهاوالهدهد

ككنالنيالألبفةالطيورمنونحوهاوالبطالدجاءوالأوزأكلويحل.تأكل

البريةالطبوروبعضوالعصافيرالسمانيتحلكماوالحفول،اكبيوتفينربيتها

العشب.كلة

891ظاظاحسند./اليهوديالدفىالفكر()1 791c.
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ليهوديةا

عداوفيماقشِور،وعليهزعانفلهالذيالسمكمنهافيحلالماثية،الأحياءاماب-

وأنواعالأسماوالملساء،اليهوديقلعلىفممنوع،حرامالبحرصيدفكلذلك

والهار.)الكابوريا(والسرطانالربيانأو()القردي!سوالجمبىيخطبوطلأا

فيبصلةاليه!كتشيءأيأو،والحليباللحِمبينالجمعاليهودعنديجوزولاد-

فيتطبخانيجببل،الزبدةاوالسمنَفياللحومطبخفيحرمواحذ،طعام

وأاللبنأوالزبدةأووالجَبناللحميتناوحميهوديأنويحرم.نباتيةزيوت

قدكانإناءفياللحميوضعانكذلكعليهمويحرم،واحدةوجبةفيلمحوها

اللحومتقطيعفيواحدةسكينتستعملأنأوقبل،منجبنأولبنفيهوضع

كلوعلى،بشريعتهمتمسكيهوديكلعلىيثعينولذلك.ذلكونحووالجبن

مجموعةلهيتوفرأنحلالاَ--أي)كاشير(يقدمهمايكونبأنيهتميهوديمطعم

محدد،مكانفيوترضعفقط،للحومتخصصالمطبخوادواتوالصحونالآنيةمن

أيضاَ.منعزلمكانولهومستخرجاتها،للألبانيخصص2خرومجموع

بالذبح،متخصصمأذونقبلمنذبحإذاإلاالمذبوحالحلالأكليجوزهـهـلا

بالإطلاق91(.محرمالدمأنباعتباربوحالم!دمكاملاسالةالذبحعندويلزم

وكفح،جيدأو%لعصرالألرر!يم،منخاليأاللحميكونأنبجبو-

حقفياللىيالنساوعرقالحيواناتبعضوشحوم،الميتةيحرمكذلك

.)2(الورك

الولاءيحتمهااليهوديةالشريعةفيفريضةاليهودبةالشريعةفيالاختتان:ابخمان2-

وتجري)3(.يهوديانهعلىليبرهنالختانبعمليةيقوماناليهوديفعلى،للجنس

الملةفيالمولودلدخو7واشهارأاعلانأالولادةالثاص"مناليومفيالخنانعملية

بالختانويختص،الربمعالسلامعليهابراهيمابرمهالذي،الإلهيللعهدوتوكيدأ

013.الحميد:عبدعرفاند./اليهودية)1(

.013:السابقالمصدر()2

792.:شليأحمدد./اليهودية()3
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الاولالباب

محضورالختانعمل!ةوتجري،باسمهالمولوديسمىثم)م!،بيعرفمُعفئم

النيحضور!مع،العزابالطفلويحمل،البالغينالذكورمنأفراد*عشرة

الذيالطفلمقعدجانبإلىمقعدلهمقعديهيأحيثالختانحفل)ايلياء(

سيختق)1(.

سنوهوعشر،الثالثةسنبلوغهعندالرشدسنالفتىيبلغ:البل!صاحتفال3-

والتفلين،الطاقيةبلبسالطفلويبداا.صايا،بابنبعدهويسمىالدني،التكليف

السبتيومالكنيسفياهـشدسنبلوغحفلويعقد،الجماعيةالصلواثوحضور

والصلواتالتوراةلفراءةالمحفلإلىالولدويدعىالثالمثلمحشر،ميلادهلعيدالموافق

المولودكانداذا.ذاتهلليومالمخالهصةا،نبياءسفرمنواجزاء،اليوملذلكالمخصصة

أما.عمرهمنوالثلاثينديااليومفييقامأخراحتفالأف!ن!،للعائلةالأول

عمرها)2(.منالعاشرةالسنةلإكمالهاالتالياليومفيالرشدسنتبلغل!نهالمالميا

ببنما،والخلعالتكفيرلذلكالمخالفوعقوبةفقط،البهودبينمحر!الرباالربا:4-

هؤلاءعليهجبللمانظراولكنمالاَ،اليهوديلغيراليهوديأقرضإذاالربايباح

جاءأنفبعدببنهم،فبماالرباتحرمعلىحتىتحايلوا،ف!نهمالمالحبمنالناس

اليهودييقرضاناليهوديعلىمحرم:انهالقانونيةالمجموعةمن)المادةفي

وانبالربا،مثلأالدقيقأوكالقمحاليهايحتاجالتيالأشياءمنكيرهأومالأ

فتقيدالجموعةنفسمن)585(المادةتعودوالطرد.للخلعتلقائيأيتعرضالمقرض

ملحةضروراتبهلبواجهاليهوديلأخبهقرضمناليهودييعطيهكاالرباثحربم

بقصدأخر،يهوديمننقودأاليهوديافترضإذاأماباحتمالها،لهفبللا

ف!نريعأ،ثدرالتيالمشروعاتبعضتنفيذأو،التجارةفيالتوممعأوالاستئمار،

)ر(.عليهيتفقالأرباحفينصيبأعليهيفرضأنكلكنهالماليقرضهالذي

137الحمبد:عبدعرفاند./اليهودبة(1) 136c.

.137:السابقالمصدر()2

691.ظاظا:حسند./اليهوديالدفىالفكر)3(
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ليهوديةا

العصرفياليهوديةواجهتهاالتيالمستعصيةالمشاكلأعقدمنالبهودي)1(3هومن5-

وتعربف،اليهوديةالهويةتحديدقصة،اليوماسرائيلوطأتهامنوتعاني،الحدبث

؟اليهوديهومن

كانفقد،الإصلاحيةالفرقةنشأةقبلوشقاقخلافمثارالمشكلةهذهتكنولم

فقط،يهوديةأممنالم!فياليهوديةالهويةحصرعلىمجمعينذلكتبلاليهود

كاَنتثمومن،الأممنعلىآلنسبوب!طلاقاصالةترتكزاليهوديةأنواعتبار

بعينه.جنسفيمحصورأديناَالماضيةالعصورطيلةاليهودية

المحفى،النسبفياليهوديةحضر،والأرثوذكساليهودبينالسائدةفالنزعة

السائدهوإومذهبهمهؤلاءفعنديهوديأ،حصرأيهوديةأممنالمولوداعتبارثمومن

عملاَوذلك،يهوديةاممنمولودأنهلجرديهودياَالمرءيعدأنيكفي(،إسرائيلفي

إبنكأما،ابنكيدعىاسرائييةامرأةمنالذيثنصأإبنكالتيالنلمودبأحكام

ال!يبعدعزرااخترعهمماالأصلثذاابنكْ،يدعىفلاوثنيةامرأةمنالمولود

منعألليهود،العرقيالطهرعلىالحفاظوجوبع!)لمحميا(وهؤشددفقد،البابلي

اليهود،غيرمناليهودمنئزوجمنإلزامهماثمومنالأغيار،فيالانصهارلمخاطر

الأمم.رجاساتمناليهودينفرزحتىوالطلاقالانفصالبوجوب

منكرهاَأغتصبتيهوديةمنالمولودالشرعيغيرالطفلف!نهذاعلىكلبناء

لايهوديةغيروأميهوديأبمنالمولودالطفلانحينفييهوديأ،غريبيمقبل

الأرثوذكسَ.عندالمعتمدالشرعيالحكموهو،كدلكيعد

يهودية،غيروأمبهودبةأبمنالمولودالطفلفتعنبرالإصلاحيةالفرتةأما

دوذكس.الأيفرضهاالئياليهوديةاعتناقلمراسمحاجةكيريهود!لمُن

مقطوعيمنهؤلاءأمثالثهودوجوبالأرثوذكسعندالعامةوالقاعدة

ومن،ب!سرائيلالنسبمنقطععليوجبونهاالتيالمراسيموفق،ب!سرائيلالنسب

وشرو-تبدأ)2(:ومراسيمطقوسعنعبارةوهياليهود،غيرمناليهودية"اعتنق

123-128.الحميد:عبدعرفاند./اليهوديةأنظر()1

.127،128:السابقالمصدر()2
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اذولالباب

للأنثى،عارياَالمطر،منمياههجمعتوالذي،المقدسالحوضماءفيالغطسأ-

للذكر.الغط!علىالمسبوقوالختان

الربانيينمنثلاثةومحضوردينيمجلسحضرةفيتهودهعنالمرءيعلنأنب-

شرعبأ.مجلسأعادةيشكلون

المراقبةتحثالتهيربفيرغبمنفيهيوضعفزةتهودهبقبولالإقراريسبقانب-

فيرغبةأو،ماديةبأسبابمدفوعهووهلرعييه،وراءافعامنللتحقق

الفزةهذهخلافويلقن،الخوفمنبدافعأواجمماعية،مكانةعلىالحصول

النحققمهلةتمتدوقد،سلوكيةوقواعدَالتزاماتمنتفرضهاوما،اليهوديةاصول

.سنواتخمسأواربعالىكسالأرثوعند

كلمذهبهمفعلى،المراسيمهذهكلتجاوزوافقدالإ!يالمذهبأتباعأما

يهودياَيصبحبالغاَ،عاقلأوكان،إكراهغيرومن،ارادتهكحضالتهودفييرغبمن

المذهبعلىالمتهودينهؤلاءمثلأنعلى،وشروطهالتهويدبعمليةالمرورغيرمن

شروطوفقتهودهمأعادواإذاإلا،الأرثوذكسنظرفييهودأيُعدوالن،الإصلاحبم

الذكر.الآنفةمذهبهم

فأتباع،متنوعةشرعيةقضاياالخلافهذاعلىيترتبانأيضأهناوطبيعي

بلين،المتهوهؤلاءكثلاومنالزواجيجيزونلا،والأرثوذكسالهافظالمذهبين

الشقاقهذامثلانالمؤرخونويرىأبناء،الزواجهذامثلعنالنسلويعتبرون

ثانية،جهةمنوالمحافظينوالأرثوذكسجهةمنالإصلاحيينبيناستمرإنوالخلاف

يجمعهالامستقلةاديانثلاثةإلىنفسهاعلىاليهوديةإنشطارالىحتمأسيسوقف!نه

جامع.

الحكوماتفيسياسيةأزماتنشوبالىالخلافاتهدهمثلأدتوقد

المنتميةالجماعاتمعالمتشددةالدينيةالجماعاتفيهاتأتلفالتيالإسرائيلية

الإصلاحية.للاتجاهات

الخطيئة،نكمنشهوةكلففيالخطايا،تكثراليهوديالفكرفي:والتوبةالخطيئة6-

ويتطلبان،المرأةيدنسانكالخطيئةوالولادةوالحيضالمخطع،تدنسفالخطيئة
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اليهودية

هيوالقرابينوالهبات،الكهنةيدعلىوصلاةوتضحيةوتقاليدمراسمذاتطهيرأ

كاالكاملالاعترافبعدللكهنةتقدمانعلىالخطايا،عنللتكفيرالوسيلة

إثم))(.منالإنسانارتكب

كانتوكذلك،اليهوديالدينفيالأساسبةالفكرةهيالخطيئةكانتلهذا

اليهودية.للتثريعاتالشاكلالشغلمنهاالتوبة

نلمصعبةمعقدةوالسنن،ضعيفةالبشريةالطبيعةبأنالخطاياكثرةاليهودويبرر

منشهوةكلفيكامنةالخطيئةكانتولما)2(.الخطيئةفيالوقوعمنمفرثمةيكن

عنللتكفيرالوسيلةهيوالفرابينالهباتأصبحت،اليهوديالدينفيالشهوات

الوسيلة.بهذهعنهاالتكفيريمكنلاخطيئةهناككانتوقلماالخطايا،

نفسفيوغفرانثكفيرومجتمعخطايا،مجتمعاليهوديالمجنمعكانهذاوعلى

يحاولثم،الميزانفيويغشالكيليطففيزالولاكانالتاجرأنحتىالوتت،

)3(.والصلاةبالتضحيةذنبهعنالتكفير

بتقديميقومالذيوكاناليهود،عبادةفيرئيسيأطقسأالقرابينتقديموكان

....حتىعائلتهوعننفسهعن(العائلة)ربلليهودوالأوائلالأباءأيامفيدلّهالقرابين

علىتقدكهاوقصر،القرابينلتقديممفصلاَدقيقاَنظاماَلليهودفرسمموسىجاء

نابسنطبعالكهنةغيرأحديكنلمهداوعلىاللاويون)4(.يعاونهم،وحدهمالكهنة

أمنأتفسيرأالدينيةالأسراراوالطقوسبفسرأوالصحيحةبالطربقةالفراببنبقرب

الخطأ)5(.من

نأوضرورةلها،يغفراننريدالنيللمراةمفصلةصورةالعددسفراوردوتد

الربأماميوقفهاالكاهنأنالسفروذكرنحطيئتها،عندهلتعزفللكاهنتذهب

.592:شلىاحمد.د/ليهوديةا(1)

2.345::):ديورانتول/الحضارةقصة)2(

.592:شلياحمدد./اليهودية()3

185.:شنودةزكي/اليهوديالجنمع)4(

2.346::1:ديورانتول/الحضارةفصة)5(
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الاولالباب

المرأةهنالكاهنويطلب،وأدعيةترانيمعليهويتلوخفىف،أناءهنمقدسأماخويأخذ

هذابأنوهددها(،اللعنة)ماءيسمىالذيالماءهذامنسقاهارفضتف!ن،الاعتراف

لاذافخذها،بطنه!وسقطورم،تعترفولممذنبةوهبمأحشاءهادخلاذاالماء

)1(.والأدعيةواالباتبالقرابينيطهرهاأنالكاهناستطاعاعترفت

تكفيرهماونحطاياهم،اعزافهمعنتعبيرأدلّهالقرابينيقدموناليهودوكان

...وكانوالخدمتهأنفسهمتكريسأوللّه،شكرهماوارتكابها،عنتوبتهماوعنها،

الذبيحةمقدموكانبطهارتها،الشريعةتقضيالتيالمستأنسةالحيواناتمنيقدمونها

اللاويين:سفراوردهماوهذايذعها)2(.ثمنحطيئتهويعترفراسهاعلىيدهيضع

عنه)3(.للتكفيرعليهفيرضىالهرقةرأسعلىيدهويضع

ومناتلحيوالاتيقدمواليهودكانالتيالقررالينمنعديدةأنواعوهناك

:)4(ذلك

هذهفكانتالخطايا،عنتكفيرأيومكلومساءصباحيقدمونهاوكانوا:الهرقاتأ-

خروفان،المذبحعلىتقدمهماوهذا:الخروجَسفرفيجاءإذ،الدائمةالهرقة

فيالثانيوالخروتصباحاَ،تقدمهالواحدالخروفدائماَ،يومكلحوليان

)3(.أجيالكمفيدائمة...محرقةالعشبة

دلّه.الشكرعنتعبيرأأو،اللهمنللرضاطلباَيقدمونهاوكانوا:السلامهْذبالحب-

يكنولميرتكبونها،التيخطاياهمعنللتكفيريقدمونهاوكانوا:الخطيئةذبالحب-

منالذبيحةهذهوتتميزمنها،جزءاييثلواأنالخطيئةذبيحةلمقدميمسموحاَ

زواياوعلىاللّهبيتقوائمعقىفئالدالذبائحمنكيرهاعنالطقسيةالناحية

11.28-5::العددسفر)1(

185.186،:شنودةزكي/اليهوديالجتمع()2

.5:ا:اللاوس()3

188-291.:شنودةزكي/اليهوديالجتمعانظر()4

.38-9242:الخرو!:()5
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اليهودية

وقوعالذبيحةتقديمسببيكونعندماالمكانخارجالجئة....وحرقا،ربعالمذبح

الخطبئة)1(.فياليهودمنجماعة

سهوأ،تحدثالتيالشخصيةالخطاياعنالغالبفييقدمونهاوكانوا:الاثمذبالحد-

.ال!تشمنغالبأالذبائحهذهوتكون

المختلفة،وبأنواعهاذكرهاالسابقالفرابينبتقدبماليهوديةالشربعةفضتوقد

ولكن،الخطيئةترفضالتياللّهلقداسةارضاءعنهاوللتكفيرنحطاياهم،اليهودلتذكير

التكفيربالقرابينيستطيعونمادامواالخطايا،لارتكابمبررأالعكسعلىاتخذوهااليهود

الشكليةناحيتهامنالطقوس0هذالىناظرين،تستوجبهالذيالقصاصواجتنابعنها،

ثمومنورائها،منالمقصودةالحكمةعنيغنيبهاالفباممجردانمعنقدبن،فحسب

)2(.الدبنجوهرهيالتيوالإنسانبةوالأدببةالروحيةالواجباثكلأهملوا

بهايقومكانالتيالشكليةالطقوستلكاليهودأحباراستغلفقدوبالمقابل

المقدسةالنصوصعلىوالاحتيالالخداععلىيدلعجيبجديدنظامبابتكاراليهود،

....وفدومقاصدهروحهخالفواأنهمالا،النصمحرفيةتمسكواوانفهم،عندهم

تلكالشرعبة(....وتتناولالإعفاءات)نظامباسمحالمخاالنظامهذاعرف

)ر(!والعقاببالقصاصالمتعلقةالأحكاممعظمالاعفاءات

اليهود،الكهنةقبلمنخطيربشكلتستغلعنهاوالتكفيرالخطيئةوأصبحت

توبةتقبليكنفلماللّه،وبينالناسبينأنفسهماليهودكهنةوضعأنذلكعنونتج

الحيضحتى)4(،يديهبينالسماءمفتاحكانفقد،الكاهنباركهااذاالاقربانولا

وتقاليد،مراسمذاتطهيرأويتطلبانالمرأةيدنسانكالخطيئةاليهودعندوالولادة

)5(.الكهنةيدعلى،وصلاةوتضحية

12.)،4::اللاوين())

265.:شنودةزكي/اليهوديالجتمع()2

.16:الدائمعبداللهعبدد./الممزقةوهويتهااسرائبل()3

7402.:شبىاحمدد./البهودبة(4)

2.346::ا:ديورانتول/الحضارةفصة()5
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الاولالباب

المتدفقالماءفيالغطسبأنيؤمنونالمسيحأيامفيأيضأاليهودبعضكانولقد

فبلالأردننهرماءفيالناسفغمدبذلكيؤمنالآخرهويوحناوكانالاَثام،يغسل

()1(.المعمدان)يوحناسميولهذا،يعظهمأن

)يومتسميهالخطايا،عنللتفكيرسنةكلفييومأاليهوديةالشريعةحددتوقد

منمنهابدرماعلىوالندمالنفسَ،لحت!ابيوموهو(،الغفران)يوماوال!(

عنقا)2(.والتكفيرالخطايا،

حقالقعدةملاحظة،التوراةأسفارفيكثيرةنصوصقراءةمنلناويتبين

تعدلموالهباتوالأضحياتالقرابينأنواخطرهاأهمها،اليهوديالفكرفيظهرت

اليهود،امامالتوبةبابأقفلفقدلهذاوعظمها،والخطاياالذنوبكثرةمنشبئأتغني

اسرائيل،مملكةنهايةفيأولهاكانالأنبياءوجههاإلهبةتحذيراتمجموعةاليهودوواجه

لمالربأنيعنيوهذابحارنها،حلمماتتعضلمالتيبهوذامملكةنهايةفيأخرهاوكان

جعلدانما،الكهنةيدعلىوالهباتالقرابينتقديمطريقعنتوبتهميفبليعد

)3(.أخرىأمميدعلىوالتشريدبالعذاب7ثامهممنتخليصهم

938.مظهر:سليمان/الدياناتقصة(1)

.168ظاظا:حسند./اليهوديالدفيالفكر()2

:45-01-26:لارميا:1،3:14d-4:وهوشع3،12،13::عاموسسفرأنظر)3( 8c.
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السادسالفصلى

اليهودعيادأ

الدينيةالأعياد:الأولالمبحث

السبتأ-

العبريةالسنةراسعيد2-

الكفارةلِومأو،الغفرانيوم3-

الفطيرعيدأوالفصحعيد4-

الحانو!لاعيد5-

البوريمعيد6-

الموسميلاالزراعيةالاعياد:الثانيالمبحث

المظلاتعيدأ-

الحصادعيد2-
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اليهودية

السادسالفصل

اليهودأعياد

وهذه،مختلفةوطقوسواحتفالاتمواسمتتضمن،كثيرةبأعياداليهوديحتفل

أصولإلىتعودأنهاأو،القديمالعهدعليهانمندينيةأصولإلىتعودأنهااماالأعياد

اهميتهالهاتاريخيةلأحداثرموزاوصارتوالحصاد،الزراعةكواسمتذكروجذور

.الذنوبعنوالتكفرالتوبةأوالهلالبرؤيةتتصلأنهاأو،اليهوديةالحياةفي

منوكذلك،والأصولالجذورخلالمناليهوداعيادنقسمأنيكلكننالذا

وقد،زراعيةوأعياد،دينيةأعياد:قسمينالىواحتفالاتطقوسمنتتخللهماخلال

اللاويين.سفرمنوالعشرينالثالثالإصحاحفيالأعيادهذهأكثروردت
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الاولالمبحث

الدينيةالإعياد

مراعاةحرمتهامراعاةيج!التياليهود،عندالمقدسةالأياممنال!ومهذا:السمتأ-
.-

ودنسهاليومهذاحرمةخالفومنفيه،الاشثغالليهودييجوزفلا،تامة

جرهـعظيماَ.ارتكبقديكونفيهبالاشتغال

،الأوثانعبادةالاالسبتيومحفظعدممنأعظمخطيئةاليهودعنديكنولم

)راحة())(.كعنىالعبربةفي)ش!اث(هووالسبت

الوصايافيصريحأالأمرجاءوبذلكعمل،ايعنالكفالسبتشعائروأهم

سفرفياحداها:رواينينفيوردتحيث،التوراةفيموسىالىالمنسوبةالعشر،

الموضعالروايتانفيهااختلفتالتيالمواضعومنالتئنية،سفرفيوالثانية،الخروج

نفسهاللّهلأنذلكتجعلالخروجفرواية،السبتيومالعملحكمةفيهتشرحالذي

الروايه!كرهذهتقولحيث)2(،الخليقةتكوينمنانتهائهبعداليومهذافياستىا

سبتففيهالسابعاليومواما،عملكجميعوتصنعتعملأيامستةلتقدسه،السبتيوم

ونزيلكوبهيمتكوأمتكوعبدكوابنتكلابنكأنتما،عملأتصنعلاالهك،للرب

ماوكلوالبحروالأرضالسماءالربصنعأيامسنةفيلأن،أبوابكداخلالذي

أ3(.وقدسهالسبتبومالربباركلذلك،السابعاليومفيواستراحفيها،

أسبوعبعدالراحةمنوالحيوانالانسانتمكينفالحكمةالسّنية،سفرروايةأما

)4(.السابعاليومفياستراحاللهبأنذلكيرتبطولاالعناء،من

.403:شبياحمد.د/ليهوديةا(1)

166.ظاظا:حسند./اليهوديالدنحطالفكر)2(

.8-0212::الخروخ()3

.12-515::التثنيةدفرأنظر)4(

-212-

http://www.al-maktabeh.com
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شمسغروبإلىالجمعةبومشمسغروبمنتبدِااليهودعندالسبتوبداية

فحرموا،السبتيومالعملعنالكفتفسيرفياليهودأحبارتفننوقدالسبتيوم

إنتاجأوصناعةاوبحرفةالانشغالاوالرزقفيبالسعييثعرانشأنهمنماكلفيه

)1(:اليومهذافيالمحرماتأهمومن،معينهدفتحقيقفيالجهدبذلأو

أشعلتالنيالناربقاءاباحفد!أكثركانوان،السبتبومالنارللقادلمحريمأ-

والشموعالأنوارتوقدكأن،نفسهالسبتيومبهاوالانتفاعالسبتفيالدخولقبل

لاستخدامهاالجمعةظهربعدوالمواقدوالمداف!المطابخونيرانوالأفرانوالقناديل

السبت.لبلة

إبقادوتحريمفدكلأ،الدوابركوبلتحريموذلك،اليومهدافيالسفرلمحريمب-

،والطائرةوالباخرةوالسيارةكالقطار،الحديثةالمواصلاتوسائللأنوذلكالنار،

وسيرها.تشغيلهاأثناءالنارعلىكلهاتعنمد

والشراءالبيعوأساسه،العملبابمنكلهفهذاتسلمها،أوالنفودانفاقلمحربمب-

.الناسمنوالاكتساب

الاتفاقاتوعقدالعقودلابرامنكون-عرفهمحسب-لأنها،الكتابةلمحريمد-

العمل.أوالشغلمفهومفييدخلمماونحوها

فيوالعملوقبضهاالأموالودفعالكتابةإلىذلكلاحتياج،الزواجعقدلمحريمهـ-

ذلك.ونحوالزفافاعداد

أعنبرتخطر،فياليهودأنالأكبرالحاخامأعلناذالكن،الهجوميةالحربلمحريمو-

في)سرائيلقادةأننلاحظولذلك،السبتيومدورانهاوجازدفاعيةالحرب

حروببأنهاالعا!ليالرأيأمامحروبهماظهارفيجدأحريصونالحاضرالوقت

دفاعية،أوهجوميةبكونهايتعلقفيماالسبتمشاكلمنيتخلصواوحتى،دفاعية

(.الإسرائيليالدفاع)جيشجيشهماسمجعلوا

منالسبتبتعاليمالمتمسكاليهودييخرجألااليهود،عندالعرفجرىلذلك

.166167،ظاظا:حسند./اليهوديالدفيالفكر()1
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وأكثرهم،كبريتولانقودولااوراقولااقلامفيهاليسجيوبهانتأكدوقدإلابيته

.الصلواتكتابأوالتوراةالامعهوليسالكنيسالىيخرج

سفريقوليقتوقت!!اليهودمنالسبتيومدنسمنأنيؤكدالخروجوسفر

فيهصنعمنكلإنقتلأ،يقتلدئسهمنلكم،مقدسلأنهالسبتقتحفظون:الخروج

سبتففيهالسابعاليوموأماعمل،يصنعايامستةشعبها،لينمنالنفستلكتقطععملاَ

إسرائيلبنوفيحفظقتلأيقتلالسبتيومفيعملاَصنعمنكل،للربمقدسعطلة

الأبد،الىعلامةاسرائيلبنيوبينبعنيهوأبدباَ،عهدأأجيالهمفيالسبتليصنعواالسبت

1(.وتنفس!استراحالسابعاليوموفي،والأرضالسماءالربصنعايامستةفيلأنه

براسوالاحتفالهشانا(،)روشالبهودعندوشممى:العبريةالسنةرأسعيد2-

وتستغرقجميعاَ،يوديةالطوائفلدىالمفروضةالدينيةالواجبا!منالسنة

يستمرثمي،!تشريشهرمنوالثانيالأولاليوممنهماثلاضإلام،طقوسه

صياميومقهوتشريمنالرابعاليومأما.شعبيةالثالث-لطريقةاليومفيالاحتفال

الذيجدلياقتلذكرىهوومناسبته،إحزنيومووحدييا(،)صوماسمه

الاستيلاءبعدفلسطينفياليهودمنالباقيةالبقيةعلىبابلملكنبوخذنصرولاه

أعداءإنالقصةوتقول،بابلالىأسرىاليهودمنللخدمةيصلحمنونقلعليها،

هذهابادةاتماممنيتمكنواحتىاليومهذافيجدليالقتلمؤامرةدبروااليهود

)2(.إسرائيلبنيمنمعهالباقيةالبقية

عشرةالثالثةالمخ!الذكرعلىاليومهذافيالصومتوجباليهوديةوالشريعة

الىال!هابتوجبكماسنها،منعشرةآلثانيةالبالغةالأنثىوعلى،عمرهمن

لالقاءرمزأ)بالتشليخ(،المسماةإالعادةللاغماليَنهاراوضفافالبحارسواحل

-ْالنطهر)3(.علىوعزمه،لتوبتهواعلاناَ،المياهفيذنوبهاليهودي

وتطهيرصياممنيتخللهومااليهودبة،السنةرأساحنفالاتانوالظاهر

.14-3118::الخروخ(1)

.168ظاظا:حسند./اليهوديالدنحطالفكر()2

143.الحميد:عبدعرفاند./البهودبة(3)
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أعظم،الغفرانيوملاستقبالوالتهيؤوالاستعدادالشروعكثابةهو)نماللذنوب

.تشريشهرمناالغاشرفيْسيكونوالذياليهود،عندوأقدسهاالأعياد

خلقنقطةمناليهوديزعمكماتبدأ،العبريةالسنةبدايةأنيذكرومما

آلىبعضقآوضم،الأسلافأعمارحسابفيأحبارهمأخذوقد،والأرضالسماوات
-

أنناالنيجةوكانت،المقدسالكتابنصحرفيةذلكفيملتزمينأدم،منذبعض،

من)5768(سنةفيالعبريالتقويمحمسبأنفسنانجدميلادية،)7002(عامفيالآن

فهناك،الخليقةبدءعنجدأمتأخرأسطوريخرافيتاريخبالطبعوهر،الخليفةبدء

العالممنمتفرتةكثيرةنواحفيانسانيةاجساممنوبقابا،الحضاراتآثارمنالكثير

جدأ.طويلةبأزمانالتاريخهذاقبلماالىترجع

يتبعالسنينحسبابينماالقمر،دورةيتبعالعبريةالسنةفيالشهوروحساب

القمري،الحسابانيتطابقحتىالبهودعلىلزامأكانفقدولذلك،ال!دورة

السنةبينالفرقيكمل()زيانسيءهناكيكونأن،للسنينوالَشمسللشهور

اليهودعندعادةيجريالنسيءهذا،ايامعشرةتقلالتيالقمريةوالسنةالثمسية

ثلاثةكلمرةتأتيالتيالكبيسةسنتهمتكون!يث،سنينثلاثكلشهرب!ضافة

7ذارشهربعدعندهميقحمالنسيءوشهرشهرأ،عشرثلاثةمنمؤلفةأعوام

الثاني.وأذارالأولأذارهماشهرانالكبيسةالسنةفييكونوهكذا،اليهودي

وعشرينتسعةأويومأثلاثينثكونانف!ما،قمريةاليهوديةالشهوركانتولما

ثلاثينالأوليحسب،الثانيأذارشهرفيهايقحمالتيالكبيسةالسنةوفيفقط،يومأ

بدءتجعل،العبريللتقويمالقدكلةالطريقةوكانتيوماَ.وعشرينتسعةوالثانييومأ،

عندماالآنحتىاليهودعادةجرتولذلك،الربيعشهورمننيسانشهرفيالسنة

بتشرين.لابنيسانيبدأواأنالسنةشهورأسماءيسردون

ببداالأسبوعمنمحددةأياماَالفلكبة،لحساباتهمطبقأاليهودالموفنرنحددوقد

والسبت،والخميسوالثلاثاءالأحد:بكونمثلاَفنيسانالشهور،منشهركلفيها

)1(.الجمعةأوالأربعاءأوالاثنينأبدأ:يكونولا

162-165.ظاظا:حسند./البهوديالدفيالفكرانظر()1
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العاشراليوموهو)يواير(،البهودعندوشممى:الكفارةبومأوالففران،يوم3-

*"
شهرمنالتاسعاليوممنالشمي!ييغروبقبيلالعيدهذاويبدأ،تشريشهرمن

ونهارأليلأالصيامفيهويجب،التالياليومشمسغروببعدماإلىوششمر،تشري

لعبادة)1(."عدفيماشيءبأيالاشتغالوعدم

بعبداناليهوديفيهيحاولالجإمفيبومهوالبهود-يقول-كمااليومهذاوفي

العبادةفيكلهوقتهوكضييشرِبولايثللاوالملاك،كملاكبلك!نسانلاالنّه،

جادصومفيالملائكةثعيشكمااليومهذايعيشأناليهوَديفعلى،اللهوتعظيم

)2(.دائمةوعبادة

الدينيةوالطقوسالصلواتأداءجانبالىيلتزموناليهودمنوالمتشددون

بينالجنسيةالعلاقةفيحرمون،إضافيةوطقوستعبديةبأمور،بالمناسبةالموصولة

البدنغسلأو،والروائحالعطوِراستعمااوالجلديةالأحذيةارتداءالزوجيئأو

)3(.والعينينالأصابعرؤوهـسوى

الراجحمنبل،الأولىالعبريينعصورإلىترجعالشعيرةهذهبدايةأنوالظاهر

ماعلىوالندم،النفسلحسابالسنةفييوماَقررتقدنفسهااليهوديةالشريعةأن

والصلواتباللىبائحبل،فقطبالصوملاعنهاوالتكفيرالخطايا،منالمؤمنمنبدر

قدكلاَاسمهوكان،عليهمالمعثدىمنالصفحوطلباهلهاإلىالمظالموردوالأموال

اورشليمدمرنبوخدنصرأنصدفةحدثولكن،الكفاراتيومايهكبوريم()يوم

بتلكاليومه!افاقزن،اليومهذافيممتصرةجيوحمهودخلتهاالنيرانفيهاوأشعل

الحداد.أيامكئرعندهموأصبحلليهود،بالنسبةالأليمةالسياسيةالذكرى

يوممنجعلوافدالبهودأنهنا،البهاالإشارةتجبالنيالهامةالأشياءومن

وأفتىاليهود،لغيرقطعوهاالتيوالمواثيقللعهودنمضهمفيهيعلنونيومأهذاالغفران

عوامبينوشاعدبنهم،تغييرعلىاليهودإك!اهكانذلكالىالداعيبأنأحبارهم

.168:السابقالمصدر(1)

.503:شلياحمدد./ليهوديةا()2

143،الحميد:عبدعرناند./اليهودبة()3
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كماأدائها،وعدماليهوديعلىالتيالدبونأكلفيهيجوزهداالغفرانيومأناليهود

ذلكفيمعنمدينالسنةطولنفسهعلىفطعةتعهدأووعدكلفيالرجوعفيهيجوز

والأكلانوالتحركلاتاتنذوركلتقوفيوالتيراميةيتعبد!انصعلى

اكلانأ)1(.ليستوالأكان،تحركاتليستوالتحرياتندورأ،ليستالنذوروان،ملغاة

منأكثرالعصورمرعلىالعيدهذااكتسبوثدالفطبر:عيداو،الفصحعيد4-

واصل،الفسحاو،الفصحالأسماء:هذهواشهر،ومغزاهمعناهمنهالكلاسم،

شيء:منبأكثراليهودييذكرالاسموهذاوالعبور،المرورمعناها

باليهود.المساسدونالمصريينارضفوقالعذابملكمرورءأ-

للربيع.ل!ليفسحِالشتاءمرورب-

الحرية.الىللمصرلنالعبوديةمناليهودعبور-

موسى.معالبحرعبورد-

عجين،منالخبزفيهيثلوااناليهودعلىتوجبطقوسةلأنالفطير،ومنها:

منموسىمعفرارهمعندمعهمحدثكالهمتذكيرأ،الخميرةولاالملحيدخلهلا

)2(.العجينيختمرأنانتظارفيالوقتلديهميكنفلم،فرعونوجه

وثمانبة،إسرائيلفيسبعه!بامومدنهاليهود،عندأهميةا!عيادكثرالعبدهذاويكلثل

)3(.العبرينيسانشهرمنوالعشربنوالثانيصعشِرالخامسلينويقع،الشتاتعالمفي

ليلةيسمونهالذيوهومفنيسانعشرالرابعمنلىالعيدهذاطقوسوتبدا

قدللخبزتصلحخميرةأيةأنمنيتأكدأناليهوديفيهويجب،ال!لصة

بينمافيه،يومين9يخريومينلأفهيالعيدهذااياماهمأماتمامأ،البيتعنابعدت

تقترنلاولكنالفطير،الخبزأكلفيهايلتزماذبين،بينتعتبرالوسطىالأربعةالأيام

،الضرورةعندالأربعةالأيامهذهفيالعطلةقطعالجائزومن،كبيرةاحتفاليةبطقوس

.168916/ظاظا:حسند./اليهوديالدنحطالفكر()1

.181182،:السابقالمصدر()2

ا.ر9الحميد:عبدعرفاند./اليهودية()3
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تحلبل)أيامالوسطىالأربعةالأيامهذهتسمبةعلىالبهودعندالعرفجرىولذلك

بينماالصغير(،)العيدبالأيامهذهوصفتلذلكعنه،الإحرامفكاوالعيد(،

العيدهذامظاهرأهمومنالي،)1ثؤلفالأخيرانواليومانالأولاناليومان

علبها)1(:يوضعوالتيالفصحمائدة

العلويةالقطعتانترمز،الأخرىفوقالواحدةالفطير،منقطعثلاثوضعأ-

تكونحيثسيناء،فياسرائيلبنيبهمااللهرزقممااث!أ!مَالىوالسفلية

اليهودويشدد،النيةفيجابهوهاالتيالمعاناةوصورللالامرمزأالوسطىالقطعة

بالجميرة.يتعلقشيءايعلىتحتويلاانووجوب،بالأيديصنعهاوجوب

المستعملةالأدواتأنباعتبار،والشرابالطعاملتهيئةجديدةأطقماستعمال-ب

البعضجوزوقد،للمناسبةخاصةبأطفماليهودمنالمتشددونيحتفظولهذا،نجسة

.للحرارةعرضهااوالمغليبالماءتطهيرهاشرطالقديمةالأدواتاستعمال

بتاتاَ.شيءمنهيؤكلولا،الفصحلذبيحةرمزابثموي،خروففخذوضعجر

معلناَالسمدآمنينزلعندماإيلياءالنينخبباعتبارهالنممذمنكأسوضعد-

المَخلص.المسيحمجيءاقزاب

وتكونالغنممنمأخوذةاللحمبعضبهيحيطالذيالعظعمنقطعةوضع!-

منشيءذلكوبحانب!والأعشابالنباتاتبعضمنوحزمة،

منوشيءببضة،الطبقنفسفيوتوضعالنبيذ،فيوالمنقوعةالمهروسةالفاكهة

كلعلماؤهمويفسر،بالخلالمخلوطاوالمالحالماءمنوكأسالجزر،أوالفجل

أثناءيأكلونهاأسلافهمكانالتيالنفسعلىالكريهةالمثولاتانواعمنبأنههذا

كلمنطرفبنذوقالعائلةرئيسببداأنالطفوسوثقتضيالصحراء،فيفرارهم

"-".ذلكفيالعائلةافرادبقيةمعهيشتركثمصنف

العائلة،البكرللولدصوميومللعيدالسابقاليوميكونأنالعادةجرتوفد

الولدصومعنيكفروقد،فرعونبهأمرالذيالقثلمناليقوقيالطفللنجاةْأ

صومه.عدمعنكفارةخاصةبوجبة

182-184.ظاظا:حسند./اليهوديالدنحطوالفكر9413014X:السابقالمصدرأنظر()1
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فتبادل،مجتمعاتهمفيالصهيونيةالمطامعلنشرذريعةالعيدهلىااليهودواتخذ

يكنومهماأورشلبم(،فيالقادمة)السنة:بقولهميكوناليهودبينالعيدبهذاالتهنئة

لأننظرا،البحتالدينيالمعنىعلىالاالأصلفيتنطويتكنلمشكبدونف!نها

ولكناليهود،عندالقدسمدينةالىبالحجللقيامالمختارالوقتهوالفصحعيد

وأن،الشريفالقدسمدينةعلىالأطماعلزكزكعادتهاذلكاستغلتالصهيونية

)1(.وعسكريسياسيهدفالىوالدصنيالروحيالمعنىتحول

الفطيرخبزعيدأنهكما،الضحيةعيدعندهمهواليهوديالفعوعيد

ظروفوهناكنحوها،أوالماعزمنجديأوشاةأوعملفيهويضحي،الحجوموسم

الضحيةتكون!يثالأفراد،لبعضكاملاَشهرأالفصحشعائرتأجيلتبيحمعينة

ويسمونه،اليهوديةالسنةمنأيارمنعشرالرابعفيالحجورحلةالفطيروعجينة

.)2((الثاني)الفصح

عيدفيالمفروضةالفطيرعجينةيذكراناليهوديالفكرفيباحثيستطيعولا

العيدهذافيأعدائهممنكثيرمناليهودالىتوجهتهمةعنديقفأندونالفصح

الفطيرخبزأنوخلاصتها!،باسمالعالمفياشنهرتالتيهي،بالذات
بشرياَدمأعجينتهفييدخلوانالعادةجرتقدفصحهمفياليهودعلىالمفروض

منالضحيةتكونأنوششحسناليهود،غيرأخرىامةمنيقتلونهاضحيةيأخذونه

عهدمنبدأتاليهودبهايوصمالتيالئهمةهذهأنوالظاهر،المسلمينأوالمسيحيين

والغربالشرقفياليهوديالتجمعأماكنعلىجلبتانهاويبدو،التاريخفيمبكر

والتنكبلالقتلفيهويئمشربهاجم،فيهيسكنوناللىيالحيكانففد،كئيرةمشاكل

الفصح،عيدفزةفيمجاوريهوديكيرمجتمعمنشخصأوطفلاختفاءكجرد

منوالعشرينالخامسفيالفاتيكانمنأصدرهالذيالبابويالمرسومفيبذلكولمحس

اليهوداتهامأيضاَلمحرمإننا:فيهويقول،الرابعانوسنتالبابا)1253(سنةايلول

ينجسوابألاالقديمالعهدفيمأمورونلأنهم،طقوسهمفيالبشريالدمباستعمال

184.ظاظا:حسند./البهوديالدفيالفكر))(

.184:السابقالمصدر()2
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اكأولالباب

التهمةهذهف!نذلكومع،البشريالدمعنفضلاَ،العموموجهعلىدمبأيانفسهم

)1(.ومكانزمانكلفياليهودتلاحقبقيت

المهرجانهذاومدة)2(:الشموعاهداءأولتدشبن،اعيد1الحانوكة،عيد5-

يقابلالذي)كسلو(،والعشرين!شهرالخامسه!فيتبدأمثمانيةاليموالاحتفالَ

الاحتفالمناليهودأطفال!كلكنالتاريخبهذاوهواول(،)كانونديسمبرشهر

الميلاد.بعيدالمسيحيونفيهايحتفلالتيالفزةنفسفييهوديبعيد

القرنفيالسييرتجيالحكمعلىالمكابيينانتصارذكريإحياءالعيدهذا!كلثل

----------ص-.

من()25وفي،الهيكلعنوطردوهاالوثنيةالسلطاتقاومواحيثالميلاد،فبلالثاني

الهيكل.مناليونانيةالتماثيلأخرجتكسلوشهر

المختلفةوالأنوارالكثيرةالشموعاشعالهوالعيدبهذاللاحتفالالمميزوالطابع

تطهيربعدانهفيزعموننحارفة،العيدهذااليهوديةالعاداتوتربطمل،أسبوعلمدة
-

كتممختومةتزاللاواحدةجرةفوجدواالشموعلإشعالزيتِعنعثواالمجبد

فقدفيه،الزيتكمبةفلةومع،بنجسلمطهورأنهعلىمنهفاستدلوا،الأعظمالكاهن

الىيرمزالعيدهذاصاروفدمنوالية،أباملثمانيةالمثاعلفتائللإشعالكافيةكانت

الفرصمنفرصةمنهالصهيونيةوتجعل،الاستقلاليىنيلالأغي!أصفادمنالتحرر

للدعاية.نغتنمهاالتي

العبد:ه!امظاهرومن

حيث،الثامناليومحتىواحدةشمعةليلةكلفيالثمإنية،الشموعإشعالأ-لم

الثامنة.الشمعةتوقد

للمناسبة.اعلانأالنوافذمشارفعلىأوالبيوتمداخلفيالشموعحاملوضعبلبم

البطاطا.منمصنرعةمعجناتتناولهـ-

.840185:لسابقاالمصدر()1
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)عبديسمونهالعربالكتابوكانالنصيِب)1(:عيدأو،القرعةأويم،اليوعيد6-

اليهوديةالتقاليدبعضبهجرثماذلكفيوالسببالمساخر(،)عيدأو(المسخرة

التنكريةوالملابسالأقنعةولبسوالسكر،الخمرشربفيإسرافمنالعيدهذافي

لى(.)الكرنفالالمهرجانطريقةعلى

ويكونالبهودية،السنةمنأذارشهرمنعشرالثالثليلةمنالعبدهذاويبدأ

فهوعشرالرابعالبوماماأستير(،صيامعندهميسمىصومأنفسهأذار4بوم

الذياليوميكونثم(،بوريم)يومعليهويطلقاليومهذاطيلةيستمرالذيالعيد

)بوريموشمونه،الكرنفاليوم،الصاخباليومأر،أمنعشرالخامسوهو،يليه

الايرانية.!)سوزةأو()شوشانمدينةإلىنسبة(شوشان

هاماندبرهاالتيالمؤامرةمنفارسبلاديهودكلاصالمهرجانهذاويتصللم

)أستير(الحسناءاليهوديةجاريتهدبرتهامكيذبفضلوذلك،كسرىوزراءرئيس

لخطتهاتنفيذأاليهودمن،وطلبتهامانخبثمناليهيردوانقاذها-منللتخلص

القرعة،استخدمقدكانهامانلأنالقرعةبعيدالعيدوسميبلياليها،أيامثلاثةصيام

عزممايجريفيهمااللذينوالشهراليوملتعيينالقرعةاستخدمقدكانهامانلأن

فارس!بهودلجمبعافناءمنعلبه

الكتابنقادلاحظوقد،التوراةأسفارفيالقصةهذهيتضمناستيروسفر

علىلا،الاطلاقعلىفيهمذكورغيراللهأنمنهاالسفر،هذافيكريبةقضاباالمقدس

العبدهذاطابعانالمعلقينبعضويقول،الفرسلسانعلىولااليهود،لسان

فياحتياطالىادىقد،والكرنفالوالتهريجالخمرشربفيهيكثرالذيالصاخب

فيه.اللهاسمذكربعدمالنصتسجيل

الحميد:عبدعرناند./واليهودية76d-172:ظاظاحسند./اليهوديالدسنىالفكرانظر()1
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الاولالباب

الثانيالمبحث

الموسميةالزراعيةالاعياد

بالعبربةواسمهالعرازيل)1(:عيدأو،المظالأوالظلل،عيدأوالمطلإت،عبدأ-

بتخزينفيهيحتفلكاناعي،عيدانهالعيدهذافيوالأصل)سكوت(،

فكانوا،الخريففصلوهوالفصلهذافيكلهاللسنةالغذائيةالزراعيةالهصوحلات

ولذلكوالنبيذ،والزبيبوالزيتونالجافوالتينالتمرمنمؤونتهميكدسون

(.التخزين)عيدايضأيسمونه

بهالاحتفالويكون،تشريشهرمنعشرمىالخااليومفيالعيدهذاويبدأ

التقليديةومدتهالعيد،ليلةهذهتكونعيثعشر،الرابعاليومشمسغروبمنذ

الثانيهمااخرانويومان،بذاتهالمظلاتعيدهيأيامسبعةمنها،ايامتسعة

يختملأنه(الختامي)الثامنيسمىنالأول،تشريمنوالعشرونوالثالثوالعشرون

علىيقومف!نهالثانياليوموأماالشهر،هذافيالكثيرةالأعياديختمبل،المظلاتعيد

راة(.آفرحة)عيدبوش!مى،التوراةفراءة

اكصانمنمصنوعةأكواخفييقيمواأنالعيدهذافياليهودعندوالتفليد

يسمىبمانشبهالأكواخوهذهتماماَ،السماءرؤيةعنهمتحجبلاالتيالشجر

الكبير)البومبيسمىوالذي،المظلاتعبدمنوالأخبرالسابعاليوموفي)العرثة(،

جرىوقدبالمطر،للتعجيلالاسببببمإءصلاةيشبهكااليهوديقوم(،النجدةلطلب

تستعملالأكصانمنغصنمنهمواحدكليدوفيالكنيسيدخلواأناليهودعرف

كلها،أوراقهاتتساقطحتىالأغصانبهذهالكراسيعلىفيضربون،المظلاتتهيئةفي

السنة.فيارتكبوهاالتيذنوبهمعنهمتسقطالأوراقسقوطمعأنهويعتقدون

916.017،ظاظا:حسند./اليهوديالدفىالفكرأنظر()1
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الهواءفيالمظلاتبعيديحتفلونلاف!نهموأمريكا،أوروبافيالمفيموناليهودأما

يكتفونفهمولذلك،الأيامهذهفيالأمطارسقوطواحتمال،البرودةلشدةالطلق

فقط،الطعاموجباتفيهاويتناولون،بالمسكنالشرفاتاحدىفيصغيرةمظلةبعمل

بيوتهم.داخلفراشهمفيينامونثم

العيد)1(:ه!امظاهرأهمثلخيصوكلكن

-

العراء،فيالشجروأغصانالنخيلسعفمنمصنوعمخصوصعريشبناءا-

فالعيد(،)التيهفيؤالمعاناةالشغفلحياةتذكارأباعتباره،أياملسبعةفيهوالإقامةلى

مصر.منالخروجبقصةأيضأموصول

ونفاهاوأنكرها،الفريسيونبهاالالتزاماكدالتيالآباء،منالاستسقاءشعيرة-ب

وسطيمارسونهايزالونلاالمتشددونواليهودعليها،نصوجودلعدمالصدوقيون

بهدافهو،الليلاواخرحتىوالغناءوالرقصواللهوالمرحمنصاخبةأجواء

.والابتهاجللسرورمدعاةالأعياداكثرالاعتبار

العيدبهذايحتفل)2(:الخمسينأوالعنصرة،أو،الأسابيععبدأوالحصاد،عيد-2

منوالسابعالسادسفيويقع،إسرائيلفيوا*حدوليومالثشات،عالمفيليومبن!

عيدالمسيحيةالأعيادفيويقابله(،حزيرانوأوائلابار)أواخراي)سيوان(شهر

وبعد،الخمسيناليومفييأتيبهالاحتفاللأنالأسابيعبعيدويسمى)العنصرة(،

والفطير،الفصحعيدمناسابيعسبعة

هذاعنانقطعثمالحصاد،كواسمجذورهفيموصولكمثيلهالعيدوهذا

عليهموسىعلىالعشروالوصاياحوالألواالوحيلنزولرمزأوصار،الأصل

ومن،عروسكأنهاالكنيسداخلفيالتوراةزفافبحفلهيقومونولهذا،السلام

تذكيرأ،المتشددةالنزعاتأتباعمناليهودعندخاصة،الليلقيامالعيد:هذامظاهر

المبكى.حائطالىفجرأالتوجهثم)التيه(،فيغفوةمناسرأليلبنياصابكالليهود

الحميد:عبدعرفاند./اليهوديةانظر()1
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الاولالفص

المسيعيةتاريخ

والمسيحيةالنصرانيلامفهوم:الأولالمبحث

المسيحيلاتاريخيئمجملةنظرة:الثانيالمبحث

ظهورالمسيحسبقتالتيالبيئةأ-

المسيحفيهانشاالتيالبيئة2-

والمسيحيةبالمسيحعلاقةلهايثمضصيات3-

وولادتهبالمسيحالحمل4-

ومعجزاِتهالسَلامعليهعيسىبعثة5-

---المسيحدعوةمناليهودمومف6-

الرومانيوالإضطهادالمسيحيون7-

المسيحبعدالمسيحيةفيوألرهبولس8-

للمسيحيةالرومانيةالدولةاعتناق9-

المسيحيينعقالدعلىالروبانأ-أثاراعتناق0

المسيحية
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المسيحية

الأولالمبحث

والمسيحيةالنصرانيةمفهوم

بنيإلىالسلامعليهمربمبنعيسىبهأتىالذيالدينعلىالنصرائيةتطلق

عالميدينالى)اليهودي(بولسيدعلىتحولثمعام،الفيعنيزيدمامنذإسرائيل

العالم.فيالدياناتأكبرمنالآنيعد

التاليين:السببينأحدالىيعودالباحثونيقولكماالنصرانيةواسم

)انصاربالكريمالقر7نفيعيسىحوارينسميحيثالنصر،منتكوناناماأ-

مَ!بَمَاتنُعِيسَىقالَكَمَاآدلَّهِانصَارَكُولُوأءَامَنُوأاَلذِتقَيايها):تعالىيقول(،الله

()1(ْاَلئَهِانصَارُنَخنُاَلحوَارِيونَقَالَآللَّهِإِلَىانصَارِئمَنلِفحَوَارِين

عاشالتيالمدينةباعتبارها،فلسطينفيإالناصرة(مدينةمنمشتقةتكونانواما2-

.السلامعليهالمسيحفبها

المسبحيةاما،الدبنلهداالكربمالقرأناستخدمهاالتيالتسميةهيوالنصرانية

لافالدبن،والأدقالأصوبهيالقرأنيةوالنسمية،السلامعليهالمسبحإلىنسبةفهي

اليه.يدعومنالىينسب

هي:رئيسيةكناضلثلاثبتبعوناليوموالنصارى

نمثلوهي،والإسكندريةالقسطنطينبة،ومركزها)الشرفبة(،الآرثوذكسيةالكنيسةا-

وصربيا.وروسياواليونانوتركياانطاكياوكنيسةوالسريانوالأرمنوالحبشةالأقباط

والفانيكان.روماومركزها)الغربية(الكاثوليكبةالكنيسة2-

لواءحاملةبريطانياوتعدمحدد،مركزلهاوليسالالمجيلية،البروتستمتيةالكنيسة3-

أمريكا.الىانتشرتبريطانياومن،البروتسمتبة

فكرةالىأدتالتيالموروثةوالخطيئةالم!ليثفكرةعلىالكنائسهذهونجتمع

)2(.السلامعليهالمسيحطبيعةتحديدفياختلافهامعوالفداء،الصلب

14.:الصف)1(

237.:القدسجامعة/اديانمقارنة)2(
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الثانيالباب

الثانيالمبحث

المسيحية!تاريخمجملةنظرة

عصرأالمبلادقبلالثانيالقرنكان:السلامعلبهالمسيحظهورسبفتاليالببئةأ-

منقرنأالرومانقضىنقد،الداخليبالنزاعممتلئأكان،الرومانتاريخفيمضطربأ

يديه.بينالسلطةيجمعان)اغسطس(يتمكنأنقبلوالاغتيالاتوالفتنالثورات

الرومانيةالتقاليدبينالميلادقبلالئانيالقرنمطلعمنذالنزاعاشتدوكذلك

روما.إلىاثينامنالوافدةاليونانيةالفلسفةوبين

الأفيغوري()المذهبالرومانيينحياةفيأثرأالفلسفيةالمذاهبأبلغوكان

المسالمةونحواللذةطلبنحو)الأفيغوري(الأولالمذهباتجهوتدالرواتي،والمذهب

،الاضطرابفيهكثرعصرفيالنفسيالاطمئنانمنشيءعلىالرومانيينساعدمما

منأكثرباللذةالرومانيينتعلقفكان،ماديةاكثرطابعاَالرومانيةالبيئةفياكتسبلكنه

المذهب.هذااليهيرميمالحقيقةادراكهم

بدافقد)الرواقي(،وهوالثانيالمذهبأما:السلامعلبهالمسيحنبهانثمأالتيالميئةأ-

كانأنهإلاالانسائيبالواقعصلةلهالمدهبهذاأنومع،م.ق015نحومند

بالميولاحتفالأواقلبالمبادىتمسكاَاكثرلأنه،الرومانيةبالتقاليدصلةأوثق

ولدالذي)أغسطس(عهدفيالدينيةالنزعةقويتشيوعهومع)اللذة(،العارضة

أنذاككانتحيث،فلسطينارضمنلحمبيتفي،السلامعليهالمسيحعهدهفي

المسيحيةفيهاظهرتالتيالعامةالبيئةهيهذه)1(.الرومانيةالإمبراطوريةمنجزء

.السلامعليهالمسيحبدعلى

تمحققالتيالساعةنلكالىينطلعونزالوالاالكثيرينأنإلىبالإضافةهذا

238.:القدسجامعةاديان/مفارنة()1
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المختار،اللهكشعبالإنصافليأخ!وااليهود،ويعود،القدكلةوالرؤىالأحلامفيها

)1(.وترعرعالمسيحنشأالمنناتضةالظروفهذهفيالمتمظرة،اللهمملكةوقيام

،التوراةشريعةعنالمحرفالذياليهوديللمجتمعالمريرالواقعهذاوفي

وردهالجتمع،هذاانحرافلمعالجة،جديدةبرسالةتعالىاللّهاذنتعاليمها،عنوابتعد

الصحبح.الطربقإلى

الىيحناجوالمسيحيةالمسيحعنالكلام:والميحبةبالمسيحعلافةلهاشخصبات3-

الشخصبات:هذهوأهم،المسبحلمحياةصلةلهابشخصياتللنعريف،سريعتقديم

تقدمتوقد،اسرائيلبنيانبياءأحدالسلامعليهزكرياكان:السلامعليهزكرياأ-

علىداشرافهسنهتقدمولكنولدأ،اللهيرزنهلمولكنهكهلأ،وأصبحسنة

أبضأ،السنن!وتقدمهازوجتهعقراملهفطعكماالولد،فياملهقطع،التسعين

دخلفقدشيء،كلعلىتادرةاللّهقدرةأنيذكريجعلهمارأىزكرياولكن

فيفاكهةوو!حدوشراباَ،طعاماَع!دهافوجد،المحرابفيتتعبدوهيمريمعلى

يَززُقُاللَّهَإِنآلئَهِعِندِمِقهُوَقَالَتهَذَالَكِافطيَمَزيَمُ)فسألها:اوانها،غير

مِنلِىهَثرَبّقَالَرَبهُوزَ!رِجمادَعَاهُنَالِكَ!حِمسَابِبِغَترِيَشَآءُمَن

فِىيُصَلِّىقَآلموَهُوَاَتمَببكَةُكافَنَادَتهُاَلاعَآءِحمِيعُإِنكَطَيِّبَةَذُزيةًثدُنكَ

!)2(.بِيخيىيُبَ!ثئرُكَآللَّهَاناَتمِخرَاب

لخدمةأمهانذرتهاانبعدكريمالمتكفلهوكانالسلامعليهزكرياأنيعنيوهذا

الله.غيرعبادةعنينهاهموهواسرائيلبنييدعلىقتلاَزكرياتوفيوثد،عزوجلالله

وفد،السلامعليهزكريابهاللهبشرالذيالغلامذلكوهو:السلامعلبهبحىب-

فيوتربى،بالإنجاباملهاانقطعانبعدسابقأذكرناكماالعجوزأمهبهحملت

الكريمالقرأنوصفهفقدلذلك)زكريا(،والدههواللهأنبياءمننياحضان

!)و(،الصَّلِحِينَثِنَوَنَبِئاوَحَصُورًاوَسَئدًااَدلَّهِمِّنَبِكلِمَؤِمُصَدِّفا)بأنه

36.:الحاجمحمدد./التثليثالىالنوحيدمنالنصرانية)1(

93.-37:عمران+)2(

93.:عمرانا!()3
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،التوراةمسائلففهمللعلمواتجه،صباهمنذوالصلاحالتقوىبأوصافوعرف

يبلغأنقبلاليهوأوحيهاماَ،مرجعأنيهاواصبحوفروعها،بأصولهاواحاط

الأردننهرف!يغسلهمأيالناسيعمدكانأنهبهاشتهرمااهمومن،الثلاثين

(المعمدان)يوحنااليهودسماهولذلك،الذنوبمنوللتطهيرالخطايامنللتوبة

لوتاالمجيلفيوردوقدتقريبأ،العمرفييضاهيهالمسيحوكان،المسيحعمدلأنه

بيحى.زكريازوجةحملمنالسادسالشهرفيبدأعيسىحملأن

واحاكمسطوةمنخوفدونيعتقدمايقول،الحقفيجريئأيحىوكان

حبفيوقعفلسطينفياليهودملك)هيرودوس(أنعلموقدملك،طغيان

وانه،التوراةيناقضذلكأنيحىفأعلنبها،الزواجينويوأنه،أخيهابنة)هيروديا(

أخيه.إبنةمنيتزوجأنللعميجوزلالأنه،باطلزواجفهوحصلإن

يحىانووجدت،الملكمنابمتهاتتزوجانعلىحريصة)هيروديا(اموكانت

واوصتهالعمها،واسلمتها،زينةبأحسنابنتهافزينت،الزواجهذاأمامعقبةسيكون

تمثيلالفتاةوأجادث،يحيىبرأستطالبأنشيئأ،تتمنىأنعمهامنهاطلبان

حبائلها،فيوتعحتىوسحرهافتنتهاالوانأمامهوعرضتلعمها،فرقصتالدور،

ولمناد،كلفيعناوتكلموبكبيسمعالذكطذلكرأس:فقالتأمنيتها،وسألها

هيروديا)1(.أمامطبقفييحىرأسكانتحتىدقائقإلاتمض

.السلامعلبهبحىوفاةكجردوبعحمهعيسىرسالةبداتوفد

مريمأنا،ناجيلتزعم،اسرائيلبنيمنصالحشابهوالنجار:يوسفب-

القرأنيالسياقيناقضالحقيقةفيوهذا،بالمسيحتحملأنقبللهمخطوبةكانت

مطلقاَ.بالرجالعلانةلهاتكنلممريمانفي

عانرأزوجتهوكانت،إسرائيلبنيعظماءأحدعمرانكان:عمرانابنةمريمد-

زوجةكانتالبشريةللطبيعةوتبعأبولد،ترزقاندونالسنبهاتقدمت

اللهحققانونذرت،داعيةسائلةاللهالىفاتجهتأمأ،تكونانتأملعمران

.617::ومرتص14،2::متىإلمجيل)1(
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خدمةالالهعمللاايمحررأ،خادمأاللهلبيثتزكهأنولدأورزتهارجاءها

.والعبادةالبيت

أحشائهافييثحركبالجنيناحستماوسرعان،فحملتلهااللهواستجاب

امراةواتمتزوجها،ثوفيجنينهاتضعانوقبل،وبهجةوسرورألذةنفسهافيفيحرك

النذرتحقيقفيأملهاخابولذلك،مريماسمهابنتأوولدت،الحملاشهرعمران

الوفاءامكانيةعناختهازوجكانوالذيزكريا،اللهنجيسألتولكنها،نذرتهالذي

لخدمتهاللهبيتفيطفلتهافوضعتبالنذر،الوفاءبوجوبعليهافأشاربالنذر،

ببنهمفيمافاقزعوا،الصغيرةمريميكفلأيهمالبيتسدنةتنازعوقدفيه،وللعبادة

زكريارأىوقدخالتها،زوجكانانهخاصةبهاوعنيفكفلهالزكريا،القرعةفخرجت

يجدهاالتيالصيفوفاكهةتأتيها،التيالأرزاقهذههي،الفتاةبهذهتتعلقأمورأ

وجدفمازكرياوراقبها،الصيففيعندهايحدهاالتيالشتاءوفاكهةالشتاء،فيعندها

حجرتها.منتخرجوجدهاولاعليها،يدخلاحدأ

عِضرَنَاثرأتُقَالَتِإِذ)3:تعالىبقولهالكريمالقرأنفيمريمقصةوردتوقد

فَلَما5اثعَلِيصُالشمِيحأنتَإِنكمِئفَتَقَ!لمُحَزَرًابَظِىْفِىمَالَكَنَذَزتُاصِقرَث

اوَءِقآلذكَرُكَاَلأُنثَىوَلَيسَوَضَعَ!بِمَااغلَصُوَآللَّهُانثَىوَضَغاَاِ،قرَديقَالَثوَضَعَهَا

بِقَبُولٍرَدهافَتَقَئلهَا!الرجِيصِاَلشطَنِمِرَ!وَذُزيتَهَابِكَاعِيدُهَااوَ!قمَزيَوَسَفيهُا

وَجَدَاثمِخرَابَزكَرِياعَلَيهَادَخَلَمممَازَكَ!يهاوَكَقلهَاحَسَنًانَبَاثاوَانضالاحَسَنِ

يَشَاَءُمَنيَززُقُآللَّهَاِنآللَّهِعِندِمِنهُوَقَالَتهَذَالَكِاقيَمَزيَمُقَالَرِرقًاعِندَهَا

1(.!)بِغَترِحِسَابٍ

كانتفقدوئربيتها،وولادتها،كلريم،الحملاكتنفتالتيالأحوالهيهذه

منبريئةظلهافيتكونتالتيالطاهرةالتنشئةتلككانتولقدحياتها،هيدلّهالعبادة

جليللأمرتمهيدامنها،النفسإلىينفذمنفذأأوسبيلاَالشيطانيجدلا،الرذيلةدئس

الطاهرةالأرواحوهيالملائكةخاطبتهاولذا،العالميندونلهتعالىاللهإصطفاهاقد

26.-23شلي:احمدد./المسحبةكتابوانظر،37-34:عمران+)1(
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وَاَضطَفَنكِوَطَهرَكِاَضطَفَنكِاَللَّهَاٍنيَمَزيَمُاَتمَبب!ةُقَالَتِوَإِذ)لهااللّهباجتباء

.I(!)آلركِعِىمَعَوَاَزكَعِىوَاَشحُدِىلِرَثكِآَقنُتىيَمَزيَص5ُالعبمِىنِسَآءِعَلَن

غيرمنيولدلمناماَتكونلأنلهااللهاختيارهوالاصطفاءذلككانولقد

.مشهورةاللهأيةتكونلكيذلكوكانأدمية،نطفة

،السلامعليهالمسيحبالسيدمريمالبثولالعذراءحملت)2(:وولادتهبالمسيحالحمل-4

بهتكنلمإذ،بهفوجئتولقد،لأجلهواختارها،لهاللهاجتباهاالذيالأمروهو

لهاتمثلملكأإليهااللهأرسلشرفيأ،مكانأأهلهامناننبذتقدهيفبينماعلبمة،

رَسُولُانَاْإِنمَاَكاقَالَتَقِساكُنتَإِنمِنكَبِالرحمًنِاعُوذُاءِنقَالَت)سويأبشرأ

بَشَروَتَميَقسَشِىْوَلَثمغُبَملِىيَك!نُاققَالَت5زَ!ياغُبمًالَكِلأهَبَرَئِكِ

ئِناوَرَحمةًلِّلناسِءَايَةوَلنَخعَلَهُرهَئنعَلَىهُوَرَبكقَالَكَذَالِكِقَال5َبَغِثااكُ

مريمحملت)ر(.(قَصِيانُامَ!بِهِءفَانتَبَذَلتفَحَمَلَف!!يبمِمفضِيااتراوَكَاتَ

نأالااذنلنافليسلدكرت،كريبةالحملمدةكانتولو،ولدتهثمأب،غيرمنبعيسى

أشهر.نسعةكانتالحملمدةأننفرض

منذلكفيسواءلهم،مفاجأةذلككانالقومعلىبهوخرجتولدنهولما

المعروفةوهي،غريببأمرفاجأتهملأنها،يعرفلاومنوعبادتها،نسكهايعرف

رحمهاسبحانهاللهولكن،ل!يهاممدعاةذلكفكانبعل،لهاليسعذراءبأنهاعندهم

فاشارت،قليلقبلولدتهالديالغلامينطقبأنالبراءةدليلفجعل،المفاجأةهذهمن

اَللَّهِعَتدُاءققَالَ!صَبِيااثمَقدِفِىكَاتَمَننُكَمُكَيفَقَالُوأإِلَيهِفَاشَارَتْ)اليه

بِاَلصلَؤةِوَاؤصَىْ!نتُمَااينَمُبَارَكاوَجَعَلَىْ!نَبِياوَجَعَلَىْاَتكِتتءَاتَحِنىَ

.)4(!حَيادُمتُمَاوَاَلر!وةِ

43.،42:عمران+(1)

.18ا-6:زهرةأبومحمد،النصرانبةفيمحاضراتانظر()2

22.-18:مربم)3(

92.33-:مربم)4(
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أكثرالىيعودابغيىمنولدالمسيحكونفيالحكمةأنالىهنانشيرانولابد

كاسبب:

المختارالفاعلوأنه،وتعالىسبحانهالثهقدرةتعلنأبغيرمنعيسىولادةأنأ-

فالأسباب،والمسبباتالأسباببقانونللأشياءثكوينهفييتقيدلاسبحانهوأنهالمريد،

منعبسىوخلقومربدها،مبدعهاوهوخالقها،لأئه،اللهإرادةتفيدلاوالمسببات

المادية.الأسبابعليهمكلبتتومبين،الارادةلهذهإعلانريببلاهوأبغير

لقدحتىأنكروها،قومبينالروحلعالماعلانابغيرمنالمسيحولادةانب-

لاكانواف!نهماليهود،قولكانوهذافبه،روحلاجسمالانسانأنزعموا

.وروحجسمأنهيقرونولاعضويأ،جسماَإلاالإنسانيعرفون

فيوردوتد،السلامعليهعيسىبعث)1(:ومعجزاتهالسلامعليهعيسىبعثة5-

بعثانهالأناجبلتذكرالتيالسنوهي،الثلاثينسننفيبعثأنهالآثاربعض

انتشرتالتيالملاذوهجر،بالروحيبشرالسلامعليهعيسىبعثوقدرأسها،على

اليهود.أنكرهالذي،الآخرةبعالمويبشرإسراثيل،بنيحياةفي

أربعةذكر،معجزاتخمسفيتنلخصالسلامعليهعبسىمعجزاتكانتوقد

وهي:المائدةسورةفيمنها

اللهأنأياللّه،ب!ذنطيرأفتكونفيهافينفخالطيركهيئةالطينمنيصورانهأ-

جرىولكن،سبحانهاللههوفالخالق،الطينمنطيرأيديهعلىخلقسبحانه

اللّه.ب!ذنالسلامعليهروحهمنوينفخ،عيسىيدعلىالخلق

ولكنالقدير،العلياللّههوالحقيقيةفيوالهى،اللهب!ذنالموتىالسلامعليهإحياؤه-ب

رسالته.ودليل،نبوتهبرهانذلكليكون،السلامعليهالمسيحيدعلىالإحياءاجراء

قديمهالطبعلىتعذرمرضانوهماو)الأبرص(،)الأكمه(السلامعليهابراؤهجى-

عيسىولكنمنهما،الشفاءأسبابمنوالتمكنلهما،دواءعلىالعثوروحديئه

شفاهما.اللهبفدرة

22.-18:السابقالمصدر(1)

-235-

http://www.al-maktabeh.com



الثانيالباب

صدقهم.قدانوليعلموا،قلوبهملتطمئن،الحوارينبطلبالسماءمنالمائدةإنزالد-

عنغائبةبأمورالسلامعليهانباؤهوهي،عمران*سورةفيذكرتالآيةوهذههـ-

بيوتهم.فييدخرونومايثلونكاوتلاميذهصحابتهينبىكانفقديعاينها،ولمحسه،

عليهالمسيحيدعلىايجادهامناللّهأرادوحكمةهدفعلىتدلالمعجزاتوهذه

تعلبلاَنراهالذيأنالحقوفي:بقولهالحكمةهذهزهرةأبومحمدالشيخبينوتد،السلام

النوعذلكمناسبةهوالنحو،ذلكعلىجاءتالمسيحالسيدمعجزاتلكونمستقيماَ

بلوالأدواء،بالثمفاءيتصلمماالمعجزةثكونأنفناسبهمأطباء،لأنهملا،زمانهلأهل

ذاتهافيهيكعجزةعيسىفجاءت،الروإنكارسادقدكانقومهمنزمانهأهللأن

مصور.فهداولبردها،علىقاطعوهلرهانخخ!كألا،للعادةخارقأمر

منوليسالجسمغيرشيئاَلأنالاذلكوماحيأ،فيكونفيهينفخثمطير،شكلعلى

فياشلاؤهوأخذت،البلىكلهقدميتوهذا.الحياةمعهفكانت،عليهفاضجنسه

مننداءيجيبحيهوف!ذا،المسيحيناديه،صارتاورقيمأ،تصيرأنوأوشكت،التحلل

النداء...بدلكفيهحلتالبلىغيرهالذيالجسمكيرروحألأنالاذاكوما،ناداه

الاكلانوهو،رسالتهاخصوئناسب،دعايتهجنسمنعيسمعجزةفكانتوهكذا،

به)1(.يؤمنوناليهوديكنلمالذيوالنشور،بالبعث

المسيحدعوةفيهاظهرتالتيالأجواءكانتلقد:المسيحدعوةمناليهودمولْف6-

مهيئأكانفالجوالمنتظر،المسيحبظهوريئرقبونهاليهودكانالدكطالأملعلىتقوم

.والاضطهادالظلممنالمختارالشعبيخلصجديد،نيلظهور

يجدلمدعوتهاعلنعندماالسلامعليهالمسيحف!نذلكمنالرغموعلى

دعوته،تقاومالساحقةالأغلبيةوقفتبل،اليهوديالجثمعفيبأLح;ولااستجابة

.بالموت)السسفهدرين(مجلسعلبهحكمأنالىلهيكيدون

مقتصرةواضحةبسيطةدعوةالسلامعليهالمسيحأيامالنصرانبةظلتولقد

الماديالاغراقحالةإيقافدالى،وحدهاللّهعبادةالىتدعوهماليهوديالشعبعلى

22.:السابقالمصدر)1(
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إلىوالتطلعوالتسامحوالتواضعالزهدإلىفتدعوهم،اليهوديالجتمعفيانتشرثالتي

القيامة.يومثعالىاللّهمنوالثوابالأجروطلب،اللهملكوت

للودعاء،)طوبىويخاطبهميعظهماليهوديالشعبأوساطفييتجولكاننالمسيح

()1(.القلوبلأتقياءطوبىبرحمون،ن!نهمللرحماء،طوبى،الأرضبرثونف!نهم

علىتسلطواممناليهودأحباركلارسهاكانالتيللأنحرافاتيتصدىكانكما

)2(.اللهبهبأذنلممايثمرعونوراحوا،الدينيةالمؤسسات

وأخذوابه،وأمندبنهاعتنقمنهموفليل،المسيحلمناوأةالبهودثفدمهذالكل

والفقراءالضعفاءورأوا،الحيلةأعيتهمفلما،دعوتهسماعمنالناسمنععلىيعملون

ويوسوسونله،يكيدونأخذوا،برسالتهمقتنعينحولهويلتفونلنداءه،يستجيبون

المسائلإكيتلفتونكانواامالرومانولكن،عليهالرومانويحرضون،بشأنهللحكام

كانوااليهودولكن،بينهمفيمايسوونهالهمالأمورهذهتركوابلاليهود،بينالدينية

الثمن.كانمهماالسلامعليهعيسىعلىبالقبضالرومانبغزواأنيريدون

لمولما،والحكامالحكومةبثمأنفولهوينسفطون،يرصدونهالعبونحولهفبثوا

الأمربصدرالرومانيالحاكمجعلمما،لسانهعلىكذبوا،المسيحضدشيئأيجدوا

(.3صلبأ)بالاعدامعليهوالحكم،عليهالقبض

وَقَؤلِهِثم)أيديهممناللّهلمجاهبلمنه،!ككنهملماللَهأنيقررالكريمالقرأننجدوهنا

لَهِان!تمحشُثهَوَلبِهنصَلَبُوهُوَمَاقَتَلُوهُوَمَااللَّهِرَسُولَمَ!يَماتنَعِيسَىاَتَسِيحَقَتَق!نَاإِنا

يَقِيَناقَتَلُوهُوَمَااَلنهقآتتاعَاٍلاعِقصٍمِنبِهِءثَممَاتِنهُشَلظلَنىفِيهِاخ!تَلَفُوأاَتَذِينَ

)4(!حَكِيياعَ!يزًااَلئَهُوَكَانَإِلَيهِحالئَهُرفَعَهُبَل6!

)يهوذابالمسمىحواريهأحدعلىالمسيحشبهالقىاللهانتقولالآثاروبعض

1-5.4:منى:المجبل)1(

024.:المفنوحةالقدسجامعة/اديانمقارنة()2

.23:زهرةابومحمد/النصرانيةفيمحاضرات()3

.158ا،57النساء:)4(
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اليهودليرشد،عليهدُسالذيهوأنهالأناجيلعنهتقولالذيوهو(،الإسخريوطي

يعرفونه.لاكانوااذ،عليهوالرومان

هيفما،يصلبلمكانواذاالقراَن،بنصالسلامعليهالمسيحيصلبلماذن

سبحانهاللَهانعلىفجلهمالقرأن،مفسروالشأنهذافياختلفذلك؟بعدحاله

(،اليهاللهرفعه)بلتعالىقولهبظاهروأخذوا،اليهوروحهبحسمهرفعهوتعالى

تالوا:عددأ،الأتلوهم،المفسرينمنأخروفريق.ذلكفيوردتالتيالآثاروببعض

الأنبياءأرواحترفعكمااليهروحهورفعانبياء0،يتوفىكمااللهتوفاهحتىعاشإئه

إِلَتَوَرَافِعُكَمُتَوَفِّيكَا!ق)تعالىقولهبظاهرذلكفيوأخذواوالشهداء،والصديقين

انتَكُنتَتَوَفيتىفَلَما)تعالىقولهظاهرومن!)1(،!فَرُوأائَذِينَمِفَوَمُطَفِرُكَ

)ر(.وتأويلاتأدلةهؤلاءمنولكل)2(!عَلَ!تمالزَقِيبَ

(،الأزلياللهابنالحقيقةفيهوالسلامعليهالمسيحأنيعتقدونفهمالنصارىأما

الجنسعلىغضبالأباللّهأنالاعتقاد:فيوالسبب،حقيقةوقتلصلبالمسيحوأن

معولكن،الجنةمنأخرجتهالتيأدمأبيهمخطيئةونحاصةخطاياهمبسببالبشري

إبنهوفأرسل،الذنبهذاكحوأنيريد،رحيمفهوالبشريالجنسعلىاللهغضب

،الأطفاليولدكماوولد4jالبتوالعذراءمريمرحمدخلحيثالأرضالىوحيده

خطأارتكبلأنه،الصليبعلىظلمأصلبثمكالبشر،انسانأبداحتىكالأطفالوتربى

)4(.أبنائهكأحدالمسيحاصبحالذيمإاثمعنليكفربلاليهود،أوالرومانحقفي

وكانمبكر،عهدمنذالمسيحببناضطهادبدأ:الرومانيوالاضطهادالمسبحبون7-

منالوصفيفوقنجوفأبعدهمنبأتباعهنزلوقدالاضطهاد،هذاضحيةالمسيح

الدولةعلىعظيماَخطرأاتباعهفييرونكائواالرومانلأنوذلك،والتنكبلالظلم

اليهود.الرأيهذامصدروكان،الرومانية

55.:عمراناَل)1(

.117:المائدة()2

25.،24:السابقالمصدر)3(

.81:شليأحمدد./المسيحية)4(
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وتم،السنينمئاتالمسيحاتباعضدمستمرةالاضطهادعهودكانتوقد

ظلامأ،العهودأشدهيالأربعةالعهودوهذهعهود،أربعةإلىالمؤرخينعندتقسيمها

(:)1قسوةواعنفهاظلمأ،وأكثرها

بهذهفأخذهمروما،ب!حراقالمسيحييننيروناتهمفقدم(:)64نيرونعهدفيأ-

تلكومن،التعذيبألوانبشتىالمسيحيينتعذيبفيوحكومتههووتفنن،التهمة

الجائعة،للكلابطعامأتقدكهمثم،الحيواناتجلودفيالمسيحيينإدخالي:الألوان

فيبهايستضاءالطربقعلىكمشاعلإبقادهمثمبالقارمطليةثيابأإلباسهمومنها

شموعأالبشريةالمشاعلتلكمنلنفسههواتخذنيرونانكذلكومنها،الليل

فصره.فيضوئهاعلىيسير

الأناجيلبعض!أنالنصارىيدعيالمستمرةالعصيبةالظروفهذهظلوفي

لوقا.والمجيل،مرقصإلمجيلومنهاالعهد،هذافيدونت

تراجانعهدجاءولكن،قسوةأقلحكامأنيرونخلف:60lr()نراجانعهدفيب-

بيوتهم،عقرإلىطاردهمفقد،عليهكانتماإلىالأمورأعادالعنيفالقاسي

السرية.التجمعاتمنواعتبرها،المنفردةالصلاةكنعأحكامهوأصدر

وكان،الدولةخدمةمنمسيحيكلأبعدعهدهففيم(:251)دبسيوسعهدفيب-

وعقاب،للصنمذبيحةتقديممنهويطلب،الهيكلالىعنهيرشدمسيحيبكليؤتى

الذبيحة.هويكونانيرفضمن

ويروكطمصر،فيالبشرمنالألوفبقتلقامحيث:)284f(دقلديانوسعهدفيد-

المسيحية،ابناءمن000.014()دقلديانوسقتلهمالذينالقتلىعددانالتاريخ

اقباطعندالقبطيالتقويممبدأتتخذالعهدهذافيالمسيحيةأحداثف!نولهذا

.المأساةلنلكاحياءمصر،

هذاأثاريتحرىأن،المسيحيةفيبالباحثيجدرالاضطهادمنالجوهذافي

الأناجيلوهل؟المسيحيةللديانةمتصلسنداثباتيككنهل:ويتساءلالاضطهاد

27.-24:شليرؤوفد./المسيحيةعلىاضواء)1(
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فيوهلاللّه؟عندمنالمنزلالكتابصفةتحملالمستمرالاضطهادعهودفيكتبتالتي

التيالعلميالحيادبصفةيئحلواأنالإلمجيللكاتي!ككنالدفيالاضطهادهذاظل

يعطيهاالتيالثقةمدىوما؟الحديثالعصرفيالمسيحيونالغربعلماءبهاينادي

والعلمالتاريخاحتراممدىوما؟الأناجيلمنالعهودهذهفيكتبلماالتاريخ

؟.الكتبهدهكتبواالذينللرجال

التوحبد،علىقائمةالمسيحدعوةكانتلفذ:المسبحبعدالمسبحيةفيوأثرهبولس8-

بعدالمسبحبةفيالباحثولكن،أجمعينص!محمدإلىأدممنالرسلكلدعوةوهي

ومنالسلامعليهموسىبهابشرالتيالعقيدةهذهعنواضحاَانحرافأيجد،المسيح

2منالتيالعفائدمناختفىفدالتوحيدأنالواضحفمن،السلامعليهعيسىبعده

جاءتأينفمن،بالتثليثالقولوهوبنقيضهواستبدلتذلك،بعدالمسيحيونبها

اتباعنفوسفيالعقيدةهذهأدخلالذيومن؟النصارىإلىالثالوثعقيدة

،شاؤولاليهوديالحبرهوبذلكقالمنأولانالمسيحيةالمصادرتؤكد؟المسيح

وما؟بولسهوفمن)بولس(،باسمللنصرانيةاعتناتهبعدنفسهسمىوالذي

المسبح؟انباعبينبثهاالتيوالعقائدالأفكاراهموما.منهالمسيحتلاميذموفف

فيولديهوديرجلوهو،شاؤولاسمه:للمسيحيةوانتماؤهبولسحياةأ-

علىنشأولذلك،والدهمثلاليهوديةالفريسيينلفرقةينتميوكان،طرسوس

)1(.المتشددةاليهودبةالفرفةهذهومبادىعقائد

كدرستين:تأثرأنهيجدبولسلحياةوالفارى

التيالمدنمنمدينةوهي،طرسوسوهيفيها،وترعرعنشأالتيالمدرسة:الأولى

المنتشرةالفلسفاتبشتىتشبعحيث،اليونانيةوالأفكارالفلسفاتفيهاشاعت

التي،الخفيةالعقائدمنوغيىها)الأرفية(للفلسفةاتباعطرسوسفيوكان،هناك

ا!كلانبهأمنواف!ن،قبرهمنقامثماجلهممنماتقديعبدونهالذيالإلهأنتعتقد

فيكانكما)2(،المباركةالخالدةالحياةفيمعهواشركهم،الجحيممنانجاهمحق

94:)مامالفتاحعبدوالمراة/المسيحيالفيلسوف)1(

22.:الرسلاعمالرصالة)2(
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)1(.البشريةينشلمنقذعنتتحدثيونانيةواساطيرمعتقداتحينئذطرسوس

اليرنان،واساطيرعلوموتلقىشاؤولئعلمانفبعد:الفريسيةاليهوديةالمدرسة:الثانيهْ

بولسيقولكماوهناك،القدسإلىابوهارسلهاليهوديةديانتهومبادىعلومتلقىكما

هذا،وكمالائيل،الأبويالناموستحقيقعلىإغمالائيل(رجليعندتعلمت:نفسه

المشناة)2(.كتبواالذينأحدوكان)هليل(،اليهوديالحبرنلامبذأحدهو

واليونانياليهوديالزاثمعهيحملشاؤولكانفقد،المدرستينهاتينخلالومن

وعفائدهم.كبادئهموتشبع،مدارسهمفيثربىاليهود،احبارمنحبرأكانكمامعاَ،

كانفقد،كيرهعنبهاامتازبصفاتيتصفكانالرجلهذاانفيهلاشكومما

الأموريدير،الحيلةبارعالذكاءوشديد،الخيالواسعكانكما،الحركةدائمنشيطأ

تأثرهإلىبالإضافة،)4(أفكارهفيالكبيرالأثراليونانيللفكرتشربهوكان،)3(يريدكما

قويالجماهير،نفوسفيالتأثيرشديدهذاكلفوقوكان،اليهوديةوالعقائدبالفكر

.(؟)أهوائهمعلىالسيطرة

النصرانيةالىشاؤولتحولقصةأو،بولسالىشاؤولتحولقصةكانتوقد

بدا:ديورانتيقولكمافشاؤولالشخصبة،هذهفيالباحثينمنلكثرمحيرأمر

)6(.المسيحعندفاعأاليهوديةبنبلىوانتهى،اليهوديةعندفاعاَالمسيحيةكهاجمة

رجمواالذينالشهودمعكان)ذ،القدسفيللمسيحيينالأولالاضطهادونزعم

بيوتهمالىيذهب،المسيحاتباععلىحقدهشدةمنوكان)7(.بقتلهراضيأوكان)استقانوس(،

يسطوفكانشاؤولواما:الرسلأعمالرسالةصاحبيقول،السجنفيليلقيهمفيأخذهم

)8(.السجنالىوشملمهموالنساءالرجالويجر،البيوتيدخلوهوالكنيسةعلى

23.:الرسلأعمال)1(

22.:الرسلاعمال2()

74.:زهرةابوعمد/النصرانيةفيمحاضرات()3

144.:الحاجعمدد.التئليث/الىالتوحيدمنالنصرانبة)4(

74.:زهرةأبومحمد/النصرانيةفيمحاضرات()5

11.251::ديورانتول/الحضارةقصة()6

.795::الرسلاعمال)7(

.83::الرملأعمال)8(
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اتباعهإلىرسالةمنهيطلباليهودكهنةرئيسالىيذهبأنالحقدبهوصلبل

)1(.القدسإلىمقيدينهناكمنالمسيحبأثباعيأتيحتىدمشقفي

فيالمفاجحالانقلابيحدث،دمشقإلىطريقهفيهووبينما،مقدماتوبدون

أنهحدثذهابهوفي:فيقولالرسلأعمالرسالةصاحبلنايصفها،شاؤولحياة

صونأوسمعالأرضعلىفسقطالسماء،مننورحولهابرقفبغتة،دمشقالىاتزب

أنا:الربفقالسيد؟ياأنتمنفقال؟تضطهدنيلماذاشاؤولشاؤول:لهقائلاَ

انعل؟انتريدماذاربياومتحير:مرتعدوهوفقال....تضطهدهالذييسوع

الرجالواما،تفعلأنينبغيماذالكفيقالالمدينةوادخلقم:الربلهفقال

شاؤولفنهضأحدأ،ينظرونولاالصوتيسمعونصامتيننوقفوامعهالمسافرون

فلميبصر،لاأيامثلاثةوكانأحدأ،يبصرلاالعينينمفتوحهووكان،الأرضعن

)2(.يشربولميأكل

كاتبذكرها،)._,_Jالىبلقديسالىعدومنبولستحولقصةهيهذه

بشكلولكن،بولسلسانعلى7خريينمرتبنذلكبعدكررهاثم،الرسلأعمال

الئانية،القصةفيبولسلسانعلىالكاتبيقولإذ،الأولىالقصةفيرواهلمامناقض

منحوليأبرقبغتةالنهارنصفنحوأنه،دمشقالىومتقربذاهبوأناليفحدث

لماذاشاؤولشاؤول:ليقائلأصوتأوسمعتالأرضعلىفسقطت،عظيمنورالسماء

،تضطهدهانثالذيالناصرييسوعانا:ليفقالسيد؟ياانتمنفاجبت؟تضطهدني

.c3?كلمنيالديالصوتيسمعوالمولكنهموارتعبواالنورنظروامعيكانواوالذين

اذالسابقتينالروايتينمعايضأتتناقضفهيالثالثةالروايةحسبالقصةأما

رأيت،الكهنةرؤساءمنووصيةبسلطاندمشقالىذلكفيذاهبأكنتولمافيها:جاء

قدالشمسلمعانمنأفضلالسماءمننورأالملكأبهاالطريقفيالنهارنصففي

صوتاَسمعتالأرضعلىجميعاَسقطنافلمامعي،الذاهبينوحولحوليابرق

.-3)9::الرسلاعمال)1(

3.9-9::الرسلاعمال)2(

.6-221::الرسلاعمال)ر(
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ياانتمنأنا:فقلت....؟تضطهدنيلماذاشاؤول:العبرانيةباللغةويقول،يكلمني

)1(.تضطهدهالذييسوعائافقال؟سيدي

النصهوماومتسائلاَ:حائرأيقفالعجيبةللقصةالثلاثالرواياتوقارى

الرجالأن:بولسلسانعلىتقولالأولىفالرواية؟الثلاثالرواياتفيالصحيح

نظرواأنهمفتقولالثانيةالروايةأما،يرونولايسمعونصامتينوقفوامعهالمسافرين

لمولماذاهم؟منمعهكانواالذينوهؤلاءيروا؟ولميسمعوالممعهوكانواالنور

؟)2(.ادعائهصدقعلىواحدأدليلأبعدفيمايقدملمولماذامعه؟يشهدوا

لهقال،بولسبضربالأحباررئيسامرفعندما،بالتناقضمليئةبولسفرواية

فقال،اللهكهنةرئيسأتشتم:الواقفونفقال...الحائطايهااللهسيضربك:بولس

)ر(.؟كهنةرئيسأنهالأخوةأيهاأعرفأكنلم:بولس

دمشقالىبولسأرسلالذيهواليس؟الكهنةرئيسبولسيعرفلمفكيف

بولسأنمزفقد؟دمشقإلىمرسلهيعرفلمفكيف؟هناكالمسيحاتباععلىليقبض

منهماكليتعرفأنفبدل،دمشقفيالجامعالىكتاباَالكهنةرئيسمنطلبقدكان

)4(.أساسهمنمتناتضالنصأنعلىيدلوهذا،صاحبهمنهماكلأنكر،صاحبهعلى

مخاطباَمتحيرامرتعدأظلبولسأنتزعمالأولىالروايةانذلكالىويضاف

،يسوعأنهعلىالايخاطبهلمفهو؟الربأنهفكيف؟افعلأنتريدماذاربيا:يسوع

؟إ.والشكالريبةالىذلكيدعوألارب،يا:يخاطبهئفكيروبدونبولسف!ذا

إلىيعودانماالقصةصحةحولالشكوكتثيرالتيالنساؤلاتهذهكلسببان

منالدينلهذارسولبديانةكفرمنرجلينتقلكيفوهو:عنهالاجابةتنبغيسؤال

غيرمنبعثرسولألنايذكروالمالمسيحيونبهايؤمنالتيفالتوراةتمهيد؟سابقغيى

.1216-26::الرسلأعمال)1(

3.925:عطار:الغفورعبداحمدوالعقائد/الديانات)2(

3-23.5::الرسلاعمال)3(

.09:يكنأميرعمد/الإسخريوطييهوذا)4(
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؟ل!لهامأهلأيجعلهنفسوصفاء،الوحيلتلقياستعدادأالأولىحياتهفييكونان

بنافبهاماقبلهاالأفلعلىيكونلاتلقيها،قبلارهاصاتللرسالةبكنلمف!ذا

اليها)1(.ثحولهقبلللمسيحيةوعداؤهبولسقصةفيكانكماويناقضها،

النورراىأنبعدبولسأنالرسلأعمالكاتبيروي:المسيحوثلاميدبولسب-

دمشق،الىفاقتادوهاحدأ،يبصرلاالعينينمفتوحاصبح،دمشقالىطريقهفيوهو

فيجاءكماالمسيحتلاميذ)1(أحدهجاءحتىالحالهذهعلىوهوايامثلاثةوبقي

أبها:وفاليديهعلبهووضعالبيتودخلحنانيافمضى:الرسلأعمالروابة

فيهجئتالذيالطريقفيلكظهرالذييسوعالربأرسلنيقدشاؤولالأخ

فشوركأنهش!لمعينيهمنوقعفللوقثالفدس،الروحمنوتمثلىنبصرلكي

واعتمد)2(.وقامالحالفيفأبصر

منهمويعرفالمسيحتلاميذيدعلىليتثلمذالقدسإلىبولسيذهبأنوبدل

كاتبيقولاللّه،ابنهوالمسبحأنالمسيحبينبيندمشقفييدعوصار،المسيحنعالبم

)3(.اللهابنهوهذاإنبالمسيحالجامعفييكرزجعلوللوقت:الرسلأعمال

كماالمزاعمهدهاماممحتارينمبهوتينيقفونالمسيحاتباعجعلالإدعاءوهذا

جعلهمما،دمشقفيالبهودحفيظةأثاربولس)دعاءانويبدو،الرسلأعمالفيجاء

حيثالقدسالىيغادرهاأنبدل،العرببلادالىدمشقويغادروجههممنيفر

)4(.المسيحتلاميذهناك

تلامبذمعليجتمعالقدسالىذهبوبعدها،سنينثلاثالعرببلادفيوبقي

مما،بينهمبقبلوهولمرفضوهولكنهم،الرسلاعمالروايةحسبالسلامعليهالمسيح

روايةولكن،بولسايمانبصدقالتلاميذليقنعيتدخلأنالمسيحثلميذبرناباجعل

بطرسالايرلمفهوللتلامبذ،بولسرؤيةتنفيكلاطيةاهلإلىرسالتهفيبولس

75.:زهرةابومحمد/النصرانيةفيمحاضرات1()

.17ا-95::الرسلاعمال)2(

02.:9أعمال3()

.2231-4::غلاطيةورسالة،921:،22:الرسلأعمال)4(
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بشرالذيالمسيحدينمنهيعرفانأومنه،لينعلمبطرسبأتلموهو،فقطويعقوب

فقط.إليهليتعرفجاءبلبه،

وانماأحد،عندمنيكنلمبهجاءالذيالانجيلأنالرسالةنفسفيبعلنولذلك

الجديد)1(.بالدينمبشرأاليونانبلادالىليثجهالقدسبولسويترك،المسيحيسوعبهاعلمه

ظاهرغيرالبدايةفيكانالمسيحوتلاميذبولسبينالخلافأنالواضحومن

عمليةفرضوهي،مهمةمشكلةبولسواجهتأنبعدالايظهرولم،الناسامام

يأالرسلمشورةاخذاجلمنالقدسالىجاءولهذاالجدد،المؤمنينعلىالخثان

المسبحونلاميذجهةمنبولسبينالخلافاحتدموهنا،السلامعليهعيسىحواري

.أخرىجهةمن

يبشركانرسائلهفيبصرحكمابولسلأن،حدوثهمنلابدكانالخلافوهذا

المسيح،تلاميذثبشيريصلهالممناطقفي،وذاتهتصورهمناسثوحاهالذيب!نجيله

بهاجاءالتيبا،سسلهعلاقةلاجديدب!نجيليبشرفهوأحد،يعارضهلاحتىوذلك

ليسهكذا،ابشرأنمحزصأكنثولكن:بولسيقولالتلاميذ،عندوكانتالمسيح

7خر)2(.أساسعلىابنيلئلا،المسيحسميحيث

بالالتزامبكونلاالإكانانعلىيقومبولسبهيبشركانالذيوالإنجيل

عنيغنيفهو،المسيحبيسوعبالإكلانفقطدانما،القديمالعهدفيالمفروضةبالأعمال

الرسل،أعمالكاتبحسبالقدسفيالاتفاقلأن،الصراعتفجرذلكوبسبب،العمل

نفضبولسولكن،القديمالعهدفيالموجودةوالمحرماتبالطاعاتالالنزامعلىكان

بيسوعبالاكلانبل،الناموسبأعماليتبررلاالإنسانأن:ويعلنينادياصبح)ذ،الاتفاق

)3(.الناموسبأعماللابسوعب!!كلانلشبررالمسيحبيسوعأبضأنحنأمنا،المسبح

بل،والنفاقبالرياءوالتلاميذهوويتهمه،بشدةبطرسبولسيهاجملذا

254.:11:ديورانت/الحضارةتصة()1

02.:15:رومبةرسالة)2(

.216::كلاطيةرصالة)3(
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وانقلبرأيهفييوافقهلمالتلاميذ،عندزكاهالذيبرناباإنحتى،والجبنبالخوف

.(l)بالرياءكذلكويتهمهبولسيهاجمهولهذا،عليه

الشريعةقوانيننسفقدبولسأنهو،الطرفينبينالصراعفيالسببف!نإذن

طالبالتيالشريعةأعمالعنمستعيضأ،الدينهذاقوانينمناتباعهوحرر،اليهودية

فقط.القبيبالاكلانبها،بالتفييدتلاميذهالمسيح

لأجلبنفسهضحىالمسيحبأنالمسيحييؤمنأنهوالإيكلانهذاومضمون

نلاالشريعةاماالدينونة،منالإنسانسيخلصالإكانوهذاالبشر،خطايامغفرة

منها)2(.التخلصويجبقدكلةأصبحتفقدلهاحاجة

فلاتغفرالخطايادامتفما،يشاؤونماعملالمؤمنينيخولالمسيحبيسوعفالإيمان

)3(.الخطيةعنقربانبعديكونلالهذهمغفرةتكونحيثوانماعنها،للامتناعحاجة

وتعاليممبادىلقنهمولكنه،المسيحباسمالإيمانإلىالوثنيينبولسدعالقد

جعلاللىيهووهذاليكملها،وجاءالمسيحاليهاينتسبالتياليهوديةروحثخالف

كماموسىدبنعنخارجأويعنبرونه،وأفكارهبولسيخشونواتباعهالمسيحنلاميل

الأمم،بينالذيناليهودجميعتعلمأنكعنكأخبرواوقد:الرسلأعمالفيجاء

العوائد)4(.حسبيسلكواولاأولادهميختنوالاأنقائلأ:،موسىعنالإرتداد

وشكلوا،مجامعهمعنوانفصلواالمسيحتلاميذعنبولساتباعانفصلوهكذا

معروفاَاوموجودأالاسمهذايكنولم)المسيحيين(،بنفسهادعتجماعةلأنفسهم

)5(.المسيحزمن

دانتالتيوالشعوبالأممبينتفرقواالمسبحثلاميذف!نهذااجلمن

واستطاع،بولستعاليمعنجوهريأتختلفالمسيحتعاليمأنلهمليبينوابالمسيحية

.1114-2::(كلاطية)1

.892:اميريكنعمد:لإسخريوطيايهوذا)2(

01.18::العبرانببنالىرساله)3(

.21:21:الرسلاعمال)4(

.031:يكنامينمحمد/الإسخريوطيبهوذا)5(
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،يقولونمابصدقالجماهيرتلكمنكثيرأيقنعواأنالمخلصينالتلاميذهؤلاء

غضبأ،يستشيطبولسجعلممابها،يبشركانالتيوتعاليمهبولسعلىفائقلبوا

أيهابالأغبياء:غلاطيةأهلويصف،الإتهاماتبأقأعالجماهيرتلكويواجه

قدعيونكمأمامالذينأنتم،للحقتذعنوالاحتىرقاكممنالأكبياء،الغلاطيون

الناموسبأعمالفقط،هذامنكماتعلمأنأريدمصلوبأ،بينكمالمسيحيسوعرسم

؟°cأكبياءأنتمأهكذاالإكلان،نحبرامالروحاخذتم

انجيلهتتركوالأمصارالمدنJAIيرىوهو،والعجبالحيرةبولسوتتملك

لهذاالحقيقيةفيعجبولا،حقيقةالمسيحعنأخذوهالذيالتلاميذإنجيلنحووتتجه

تلامبذأفواهمنولا،المسيحتعاليممنب!لمجيلهيأتلمبولسلأنالسريعالتحول

نفسه.عندمنهووانما،المسيح

عقائدهيفندونبداواعندماخاصة،بولساعداءاعدىالمسيحتلاميذواصبح

اللّهابنهوالمسيحانبالزعمالمتعلقةتلكخاصة،المسيحعقائدعنجوهرياَالمنحرفة

البشرية.الخطيئةفداءليصلبالإنسانبشكلالأرضإلىنزلوحيدهو

ماوهذا،صلبهينفونكانواكما،المسيحألوهيةينفونالمسيحتلاميذكانفقد

الذينولاحظواالأخوةأيهامعأبيمتمثلينكونوا:رسائلهإحدىفيبولساكده

لكمأذكرهمكنتممنيسيرونكثيرينلأن،قدوةعندكملمحنكماهكذايسيرون

...الهلاكنهايتهمالذين،المسيحصلبأعداءوهمباكيأايضأاذكرهموالآنمرارأ،

)2(.المسيحيسوعالربهومخلصأنننظرمنهاالنيالسماواتفيهيلمحنسيرتناف!ن

وتصفه)خائناَ(،بولسيعتبرونكانواالمخلصينالمسيحاتباعأننستغربلالذا

بالعدو)3(.(مسيحية)يهوديةوثائق

لإخلاصهم،نتيجةبسرعةعددهموتزايد،الناسصدتهمفقدهذاأجلمن

.1-33::غلاطية)1(

17-3.02::فبلبيرصالة()2

.71:بوكايموري!/والإلمجيلوالتوراةنالقر7)3(
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حولصغيرةطوائفوتشكلتاجلال،موضعاصبحواوعلماءقديسونمنهموظهر

))(.منهمواحدكل

)07(عامحتى!كلثلكانالمسيحبهجاءالذيالصحيحالدينأنبوكايويؤكد

السوريالساحلكانفقد،وتعاليمههومنعزلأالفترةتلكفيبولسوكان،الغالبيةميلادية

.)2(وأفريقياالصغرىأسيافيوكذلكالتلاميذ،تعاليمحسبمسيحيأانطاكياإلىغزةمن

لالاهوتاَبرلسانشألقد:ديوارنتيقول:النصارىعقالدوضعفيبولسدورب-

)3(.المسيحأقوالفيالغموضأشدغامضةأسانبدالالهلمجد

كانإنماالجديداللاهوتهذاأئشأعندمابولسأنفيهجداللاالذيوالشيء

أراءعلىالدينيةأفكارهانطرتفقدوالدهاء،الخبثمعوذكاءعبقريةعلىيدل

لهوكان،مختلفةمصادرمنلديهتجمعتبل،عبقريتهوحيمنكلهاليسومدركات

ونقلها.عنهاالتعبيرفيالفضل

اليهودية،الأفكارمنمزيجعنالنقابتكشف،بولسلرسائلالمفصلةوالدراسة

.)4(الشرقيةالدينيةالأساطيرومن،اليونانيةالوثنيةالأوساطفيالمنتشرةالمفاهيمومن

المسيحالىتمتلاعميقةوثنيةجذورذاتهيبولسبهانادىالتيفالأصول

،القدسوالروحوالإبنبالأبالوثنيةالآلهةأشخاصبولساستبدللفد،بصلة

الوثنيةمعبالتوحيد،تدينالتيالناشئةالمسيحيةبينوفقوبذلكواحدأ،الهاَوجعلها

)3(.الغامضةوالتعاليموالأسرارالمتعددةالآلهةذاث

عاشالذيالعالمفياليهودغيرالسكانيؤلفونكانواالذينوالاكريقالرومانإن

نأبعرفبولسوكان،والآلهاتالآلهةمنوافرةوفرةيعبدونوثن!نكانوابولسفيه

.117:الرحيمعطاء/بالإسلامببثرعبسى)1(

71.72،:بوكايمورش!/والابحيلوالتوراةالقراَن()2

.11263::ديورانتول/الحضارةتصة)3(

.07حنيبر:شارلوتطورها/نشأتهاالمسيحبة)4(

.313:اميريكنعمد/الإسخريوطييهوذا()5

-248-

http://www.al-maktabeh.com



المسيحية

ككنوالخلاصالرحمةانتقولفكرةيقبلوالنسوفعميقةوثنيةعقائدهكذالهمأناسأ

أرادلذاصالحأ،وانساناَمستقيمأشخصأفقطيعتبرالبشر،منفرديديعلىتأتيان

تليلاَ)1(.الأموريعدلأويلطفانعليهيجبانهفعرف،لمهمتهسريعةنتائج

غيرالجماهيرالىينقرباناستطاعوهكذاالهأ،كانعيسىانبقولهذلكوكان

الجذابةوشخصيتهمؤكدأ،لذلكنجاحهوكانجيدأ،لديهامألوفةعباراتفياليهودية

وببن،لعيسىالحقيفيةالرسالةبيننوفيقياَحلأليضعالتاماسنعدادهالىمضافين

)2(.عيسىعلىالإلهبة()البنوةصفةيخلعلأنقادتهقد،الوثنيةالعقائد

أهمها:منكانوالأفكار،العقائدمنبالكثيربولسنادىلقد

عقيدةهيالخطايا،عنكفارةالمسيحصلبنظريةكانتلقد:المسيحصلبعقديةأ-

هذا)ر(.غيرشيئأالمسيحرسالةف!يزلمفهو،الرومانيةوالبلادالمدنبهاجالالتيبولس

ماهوابدموسفكالصلبكانفلقد،رسائلهفيكثيرألهاروجالعقيدةوهذه

نأأعزململأني:بولسيقولالمسيحبة،فيغيرهاعقيدةيعرفلاانبولسعزم

مصلوبأ)4(.واياهالمسيحيسوعالابينكمشيئاَأعرف

لمعيسىانالناسعفمولكنهوتنميتها،المسيحعقيدةبتوسيعيهتملمفبولس

ويصلبقرباناَنفسهليقدمالأرضالىنزلاللهابنإنهبل،فحسبالمدعوالمسيحيكن

فيالآلهةمنالقدكلةالضحايامماتمثلتضحيةكانفموتهالبشر،خطيئةعنتكفيرأ

البشر)؟(.خلاصأجلمنالبدائيةالحضاراتأيام

نا:تقولالتيالأخرىوالوثنيةالأفلاطونيةوالأساطيربالأفكاربولستأثرلقد

ابنموتالاالأبديالعذابمنينجيهشيءلاوأنأدم،خطيئةيرثأنثىابنكل

خطيئته.عنكوتهليكفراللّه

21:براونبربارا/المسيحيةفيقربعننظرة()1 02c.

.0331،:السابقالمصدر()2

274.:الوهابعبدأحمدالمشحبة/العقائدمصادرفيالمسيح)3(

.1:22(:)كورنثوسرسالة)4(

.98:شلراحمدد./المسيحية)5(
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جمهوربهايؤمنكانعقيدة،الإنسانبنيكوتهالتفتديماتثالآلهةبأنفالإيمان

الذي)الرب(كريوسلفظوكان.اليونانوبلادالصغرىوأسيامصربلادمنعريض

)ديونتيس(علىالسوريةاليونانيةالطقوستطلقهالذياللفظهو،المسيحبولسبهسمى

)2(.الإنسانيتعلىبكما،الإلهتعذبالوثنيةالعقدةهذهوتتضمن)1(،المفتدىالميت

بينذاعتفدكانتكامضةأراءبعضالأساطيرهذهالىبولسواضاف

كلوبكر،الأولاللهدابناللّه،)حكمةهوالمسيحأن:بولسقولذلكمن،الناس

خلق()3(.قدولهبهوالكل،الكلخلقفيهوانهخلبقة،

سينجيالذي،اليهوديالممتظرالمسيحهوليسكسيحبشرقدبولسف!نإذن

كوته.كلهمالناسسينجيالذيالكلمةهوبلالأسر،منإسرائيلبني

مرقصإلمجيليأنيجدالمسيحصلبموضوعفيالأناجيللنصوصوالقارى

الكفرمنخلاصهاأجلمنكانبلالخطايا،لغفرانكانصلبهانالىيشيرالمولوقا

وشكرالكأسوأخذالأخير:العشاءقصةعنإنجيلهفيمرقصيقول،والعصيان

يسفكالذيالجديدالعهددمدمي،هوهذا:لهموقال،كلهممنهافشربراوناولهم،

)4(.الكثيريناجلمن

:وقالوناولهموكسرهوشكرخبزأواخذ:انجيلهفيأيضألوقايؤكدهماوهذا

الذيبدميالجديدالعهدهيالكأسوهذا...أجلكممنيبذلالذيجسديهوهذا

أجلكممنيسفك

يقولإذمتى،إنجيلفيللنظرملفتوبشكلتقحمالخطاياكفرانعبارةولكن

الذيالعهددمدمي،هوهذاكلكممنهااشربوا:السلامعليهعبسىلسانعلى

.11264::ديورانتول/الحضارةفصة)1(

74.جنيبر:شارل/ونطورهانشأتهاالمسبحية()2

11.264::ديورانتول/الحضارةتصة)3(

23.:41:مرقصالمجبل()4

02.أ،229:لوقا:إلمجيل)5(
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الخطايا))(.لغفرانكثيريناناسأجلمنيسفك

موجودةتكنلمبولسبهاجاءالتيبالصورةالخطاياغفرانفكرةانبؤكدوهذا

فعلهماانعلىتدلالأناجيلكتبةيوردهاالتيفالقصة،الأناجيلكتبةعندمعروفةأو

الناسهدايةاجلمنجاءتالنيرسالتهمفهوملبئبتكانإنماالسلامعليهعيسى

والكفر.الضلالمنوخلاصهم

بالعملالقولاقترانوضرورةالتوبةإلىالخطاةدعاالسلامعليهفعيسى

قيمةفلا،وقيامتهالمسيحكوتوقعاوالغفرانالتبريرأنبولساعلنبينما،للمغفرة

نفسهالثهوأنكفاريأ،موتاَكانالمسيحموتبأنبالاكلانتحصلالمغفرةلأن،للعمل

)2(.ابنهموتطربقعنبنفسهالعالمفصالحكلها،بسوعحياةفيالبشرلفداءندخل

سبقتانساناَأيسماوياَ،انسانأعيسىبولسثصور:المسيحوألوهبةالم!لبثعفبدة2-

فعيسىنفسها،الإلهيةالروح:حياتهومبدأ،الجسديوجودهالوجودفيالروحيةعناصره

)ر(.والخليقةاللّهيجتمعالذيالمكانهوفشخصه،الخفيةاللهصورةإئه،الروحهو

اعتناقهكيفيةعنبولسروايةفيواضحاَكانالمسيحعنالتصوروهذا

.الرببأنهسمعهالذيالصوتبولسيصفاذ،دمشقالىطريقهفيوهوللمسبحبة

الدياناتمنكثيرعنبولسأخذهاقدالتثليثفكرةانالمؤكدومن

براهما،الالهفهناكالمثليث،عقيدةعلىتقومالهندوسيةنالديانة،القد!كةوالفلسفات

الحديثةالأفلاطونيةبهفالتالتثليثوعقيدةوشيفا)4(.فشنو:الهينالمنزلةفييليهئم

فيهلاشك)5(.ومماالكلبةوالنفسالفعالالعقلمنكلعنهفاضالأزلمطفالمنشيءأيضأ

للمسيح.تناولهخلالمنوطورهاالعقائدهذهمثلتلقىقدبولسان

26،27.28:منى:المجيل)1(

.221L22:ملكاويمحمدد.:الطرسويبولسشاؤولاليهودي()2

002.:الحاجمحمدد.ال!ليث/الىالتوحيدمنالنصرانية)3(

شلي.احمدد./الكبرىالهنداديان(4)

91.:الفلسفيالمعجم)5(
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اهمهيكانت،المسيحلألوهيةوالمتضمنةالثالوتفكرةبأنالقولكلكننا)ذن

انهإلا،التثليثبكلمةيصرحلمدانفهو،وترحالهتجوالهفيبولسوتعاليممبادى[

،الكونلهذاالأببصفتهالنّهعنتحدثفقدبهم،بالإكانالناسوطالبذكرهم

نفسهليقدمالانسانبشكلالأرضالىنزلاللهابنانهزعمالمسيحعنتحدثوعندما

معجزانهتظهرالذيهوالقدسالروحكانبينماالبشر،خطيئةعنويصلبقرباناَ

المسيح.بيسرعالخلاصكيفيةالناستعليمخلالهمنويتم

ف!نه،اليهمالمسيحرسولبأنهأمنوااذابأنهمللوثنيينيشرحبولسكانلقد

الحياةسيمنحهمبهاكلانهموأن،رؤوسهمفوقيديهبوضعالقدسالروحسيهبهم

))(.كاملالههوالذيالمسيحفيوشركاءاللهأبناءيصبحونوانهم،الأبدية

علىصالدالةالنصومنالكثيريخهاالأربعةالأناجيلأنبالذكرالجديرومن

مخالفأكانبولسبهجاءالذيأنيؤكدوهذا،ونبوتهالسلامعليهعيسىبشرية

قصةففي،السلامعلبهالمسيحبهابشرالتيالعقائدمناساسبةعقيدةفيللأناجيل

أنهم:ذلكمشاهدتهمعندقالواالناسأننجدللكسيح،السلامعليهعيسىشفاء

)2(.السلطانهذامثلالبشرأعطىالذياللّهومجدواخافوا

الىالااللهأرسلنيما:قالعندماالسلامعليهعيسىكذلكاكدهماوهذا

الناسنجدرجل،ألافخمسةاطعامنصةوفي)ر(.اسرائيلبنيمنالضالةالخراف

)4(.العالمإلىالآتيالنيهوهذابالحقيقة:يهتفون

لالأنييوحنا:فيجاءفقد،اللهمشيئةطلبلمادئه،ابناَاوالهاَعيسىكانولو

ذلك،فينفسهوأجهدصلىلماالهاَكانولو)3(.أرسلنيالذيمشيئةبل،مشيئتيأطلب

)6(.الأرضعلىتثساقطدمفطراتمثلعرقهوكان

.303:أميريكنمحمدلاسخريرطي/ايهوذا(1)

.98:متى:المجيل)2(

15.24:متى:(3)

.514:بوحنا:()4

.503::بوحنا)5(

45لو)6( 93-22::.U
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واعماله،ا،رضيةالسلامعليهعيسىحياةرسائلهفيأغفلبولسف!نلذا

وتعاليمهالمسيحلأعمالالجوهريةبولستعاليممناقضةإلىيعودذلكسببأنويبدو

وحجةلمقاصدههدمذكرهافيلكان،رسائلهفيشيئاَمنهبولسذكرفلوعنه،الئابنة

نفلهاوالتيالأرضيةحياتهفيوتعاليمهالسلامعليهالمسبحفاعمالخصرمه،عندعلبه

)1(.ونبوتهبشرينهعلىتدلكلهااليهالناسأقرب

هدفاَالأنبياءبهجاءالذيوالناموساليهوديةالشريعةإبطالكانلقد:الشريعةتغيير3-

ليخلصجاءاللّهابنهوالمسيحأنب!علانيكتفلمفهو،بولسأهداتمنرئيسياَ

لاليكملهاالمسيحجاءالتيالشريعةتلكحذفأرادوانماخطيئتها،منالبشرية

أتباعهيطالبأنأحدايعلىوانكر،غفرانصكوكأتباعهأعطىفقدليبطلها،

.التزامكلمنأحرارأاتباعهوجعل،القديمالعهدفيالموجودةت.بالهربالتقيد

الإيمانلأنوجودها،منأفضلشريعةوجودعدمأنيرىبولسف!نلهذا

قيمةلاوالأعمال،القلبمكانهفالاكلان،والالتزامالعملوليس،المطلوبهوالقل!

الايكلان.نتاجمنوليستلها

مادامتيشاؤونماعمليخولهمالمسيحبيسوعالاكلانانانباعهبولسويعلم

الأبام،نلكبعدمعهماعهدهالذيالعهدهوهذا:ضمنتفدالخطبئةعنالمغفرة

خطاياهمأذكرولن،أذهانهمفيواكتبهاقلوبهمفينواميسياجعل:الربيقول

)2(.الخطيةعنقربانبعدبكونلالهذامغفرةتكونحيثلانمابعد،مافيوتعدياتهم

للنفسوالأحلىالأسهلعلىيقبلطبعهعسبالإنسانف!نهذاوعلى

عنبغفرانهامضمونأاصبحمنهاالخلاصمادام،الشهواتاقترافوهوالانسانية

؟!المسبحبيسوعالإيمانطربق

فتحالذيوهوالإخثتان،كان،الناموسمنبولسابطلهعملأولف!نلهذا

وبولس.المسيحتلاميلىبينمصراعيهعلىالخلافباب

.216:ملكاويعمدد.الطرسرصي/بولسشاؤولاليهودى)1(

17.،0116::العبرانببنرمالة)2(
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فيبالغأثرالخطيئةأصلالمرأةبأنالفائلةاليهودبةللفكرةكان:والرهبانيةبولس4-

كذلك،الوسطىالعصوروفيالأولىالقرونفيالمرأةعنالمسيحيةالنظريةتشكيل

القائلةاليهوديةالفكرةيرددكانالذي،بولسكلماتمنالنظريةهذهجاءتوقد

عندماالجنةمنوأخرجتهبأدمانحرفتالتيهيوأنها،الغوايةأصلالمراةبأن

فقط،عواءمرتبطاَالخطأذلكيكنولم،الهرمةالشجرةمنفأكلتالحيةأطاعت

غوايةمصدردائمأالمرأةفأصبحت،معهنواستمرايضأبناثهاإلىامتدبل

)1(.الرجل

تعلوأنالمرأةفخلاصلذا،اثمكلمصدرالنساءجنسصارحواءغوايةومنذ

منبدلألها،زوجاَالمسيحتقبلوأنالجسد،متعةترفضوان،الأنثويةطبيعتهاعلى

البشر)2(.منلواحدتخضعان

فحسن،المستطاعبقدرالنساءعنللابتعادالرجالبولسيدعوذلك،يتمولكي

حسنأنهوللأراملالمتزوجينلغيراقوللكن:يقولثم،3()امراةيمسلاأنللرجل

أنا)4(.كمالبثوااذالهم

بالربيهتمالمتزوجفغير،الرهبانيةإلىبولسمنصريحةدعوةالكلماتوهذه

المنزوجكير:بولسيقول،مقدسةتكونالمتزوجةغيرالمراةوكذلك،المتزوجمنأكثر

يرضيكيف،للعالممافيفيهتمالمتزوجوأما،الربيرضيكيف،للربمافييهتم

مقدسةلتكونللربمافيتهتمالمتزوجةغيىفرقأ،والعذراءالزوجةبينان،امرأته

رجلها)5(.ترضيكبفللعالممافيفتهتمالمتزوجةواماوروحأ،جسدأ

هي:بنقاطالمسيحيةالىبولسإضاناتلمحملأنونستطيع

.54:الفناحعبداماموالمراة/المسيحيالفيلسوف)1(

55.:السابقالمصدر)2(

.ا7:)1(:كورنثوسرسالة)3(

c.،34:732:(1)كورنثوس(4)

.263ا:ا:دبورانتول/الحضارةقصة()5
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النشربعاتبعضفيتساهلهالىذلكأدىولوالأمملجميعمفتوحةدعوةجعلهاا-

ونقلالختانفأبطلالخنزير،وتحريموالسبتكالحتانالوثنيينتضايقكانتالتي

لحمأكلواباحالوثنيينعندالشمسيومليوافقالأحدليومالأسبوعيالعيد

الخنزير.

البوناني.الفكرنعفيداتالىالبساطةمنالمسيحيةإخراجب-

وارثاَيعدلأنه،ولادثهمنذمذنبانسانكلأنوهي:الموروثةالخطيئةفكرةب-

علىكوتهالناسخطبئةعنليكفرالعالمالىالوحبدإبنهاللّهأرسلوقدأدم،لخطيئة

لهم.فداءالصلبب

فياليهوديفيلونبهايقولكانالتي)اللوجس(الكلمةعقيدةبولسأدخلد-

التجسيد)1(.عقيدةادخلكما،الإسكندرية

لأن،المتزوجعلىالمتزوجغيىفضلعندما،المسيحيةإلىالرهبانيةفكرةأدخلهـ-

وكيف،العالمفيكاالايهتمفلاالمتزوجأما،الربيرضبموفيمابالربيهتمالأول

امرأنه.يرضي

الروماناضطهادمنالمسيحبةعانتلقد:للمسيحيةالرومانيةالدولةاعنناق9-

و!لولرجالها.منالكثيرأفقدهامما،قرونثلاثةعلىيزيدماطيلةالكثيرالشيء

عقمحماسأ-المضطهديناشدمن-وكان)جالير(ل!مبراطورتكشفم311سنة

ولما،النصارىمعالتسامحلفكرةواستسلمخططهعنالتخليالىفاضطرجهرده،

الحكمطاليمنكبيرعددعندللتناف!سمجالاَموتهأصبحتصيرةفترةبعدمات

الشعبطوائفمنالتأبيدوكسبالأنصاراسترضاءمنهمكلحاولالذين

المخنلفة.

منتملكهماعلىمعتمدةتأييدهاتبيعأنللكنيسةذهبيةفرصةتلكوكانت

حكم.طالبكلبهيعتزحليفاَمنهاتجعلقوى

.242:القدسجامعة/اديانمقارنة)()
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ضدالحكمالىرفعنهحبث)فسطنطين(الإمبراطورالكنبسةبنأييدفازوفد

سميمرسوم)312f(سنةقسطنطينالإمبراطورأصدرحيث)ماكسنتيوس(،منافسه

الدياناتوبينبينهاوساوى،مرخصةديانةالنصرانيةبهجعل(ميلان)مرسومب

)1(.الرومانيةالامبراطورلةداخلالأخرى

يعتبرالإمبراطوريةعرشوتوليه،كبيرةأهميةذاتالإمبراطورهذاوشخصية

عاشوهالذيالاضطهادانتهىفقد،المسيحيةعلىوبركةخيرفاتحةالنصارىعند

وتدرجوا،الدولةفيالعليابالمناصبيتمتعونالنصارىالدينرجالوأصبحطويلأ،

)2(.نفسهالامبراطوررتبةمنأعظمالبابارتبةصارتحتىالمناصببهذه

كانوتد،للصليبحملهبسبباعدائهعلىانتصارهبعدالنصرانيةاعتنقوقد

نافبلالنصرانيةتعتنقكانتففد،النصرانيةالىالتفاتهفيكبيراثر)هيلانة(لوالدته

ف!نهالذلكقبل،منالنصارىعنالاضطهادتخففانواستطاعت،والدهتتزوج

والنصرانية.الصليبحبابنهاغذت

المؤرخونكاندان،سياسيبسببفهوالنصرانيةالىلتحولهالمباشرالسببأما

فيرأهأنهلهخيلأورأهمااو،منامهفيرأهاالتيالرؤياقصةبذكريكتفونالمسيحيون

)3(.نهاره

السماءفيملثهباَصلبباَالمعاركاحدىفيشاهدقسطنطينأنديورانتويذكر

فيقسطنطينراىالثانياليومصباحوف!انتصر(،العلامة)بهذهمعناهاعبارةوعليه

مناستيقظفلما،دروعهمعلىالصليبعلامةجنودهيرسمبأنيأمرهصوثأأننومه

)اللبارم(باسمالوقتذلكمنعرفلواءخلفمعركةوخاضامر،كاصاعنومه

)4(.صليبيربطهما)المسيح(لفظمنالأولانالحرفانعليهرسم

.231:الطهطاويعزتمحمد/الأدبانمقارنةفيالميزان)1(

.912:الحاجمحمدد./النصرانية()2

.912،013:السابقالمصدر)3(

384.:11:ديورانتول/الحضارةقصة)4(
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اعتناقهأو،النصارىمعقسطنطينتسامحسببعنالمؤرخونيذكرهماهذا

حظهيربطأنراىقسطنطينأنالأمرحقيقةولعل:يقولديورانتولكن،للنصرانية

لواءوهو)مزاس(لواءبرفع)ماكسننيوس(منافسهراىحين،المسيحييننحط

نقهر)1(.لاالتيالشمس

اعتنقحينقسطنطينكانهلترى:فيقولذلكبعدديورانتويتساءل

ذلككانهلاو؟دينيةعقيدةعنعليهأقدموهلهذا؟عملهفيمخلصأالمسيحية

هوالأخيرالرأيانالظنأكبر؟السياسيةحكمتهعليهاملتهابارعةحركةالعمل

)2(.الصواب

أنأملعلىالمسيحيةالىتحولنقد،سياسيةكانتقسطنطينعندفالقضية

قائماَالهدفهذاوظل،ومناوئيهأعدائهعلىنصرهإلىلهطريقأالتحولهذايكون

كانوهكذا،امبراطوريئهفيالأمنواسننابمصلحنهعندهفالأساس،تحولهبعدحنى

)3(.النصارىالدينرجاليعامل

ويحاولاختلافأييكرهالامبراطورهذاكانالسياسةهذهمنوانطلاقاَ

ظهرماوهذا،عرشهعلىالخلافهذايؤثرأنيخشىلأنهسرعةبأقصىعليهالقضاء

بأيأريوسحركةخطريتفادىأنارادفقد.(r633-720)أريوسقضيةفيواضحاَ

ولما،بسرعةقضاباهمكلالمختلفةالأطرافيقنعأنالأمربادىحاولوفدشكل،

كجمعيسمىم()325سنةالخلافهذالبحثدينيأمجمعاَأقامالاقناععنعجز

بوحدواأنفيهاالجتمعينطالبإفتثاحيةكلمةوألقى،بنفسهالجمعورأس)نيقبة(،

.)4(الصفوف

نادواالذين،الموحدينوأتباعهأريوسبينالاجتماعهدافيالخلافاشتدوقد

المؤلهينوأتباعه)الكسندروس(وبينالجوهر،فيالأبيساويلانحلرقالإبنبأن

11:5.38:السابقالمصدر(1)

387.:11:السابقالمصدر)2(

.132:الحاجمحمدد./النصرانية3()

157::رستماسد.د/الروم)4( .56c
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عندئذ،عليهمتفقبقضيةالمؤتمريخرجولمالجوهر،فيللأبالابنكساواةقالواالذين

راينيؤيدالخلافيحسمأن،الأولىبالدرجةالأمنيهمهالذيل!مبراطورلابدكان

)1(.الموحدينأراءمنبهانشأالتيالوثنيةالىأتربأرائهم،نالمؤلهين،

وبعضالأسكندريةبطريرك)ألكسندروس(وضعهاإيكلانيةبوثيقةالمؤتمروخرج

كلالأساقفةمنونفىننفبذهابوجوبوامر،قسطنطينوأفرهاالقساوسةمنأنصاره

أيضاَ)2(.أريوسونفىعليهاالموافقةعنامتنعمن

تنصر،انهادعىوان،وفاتهحينالىوثنياَبقيقسطنطينأنالقولوخلاصة

الىفذهببالحمىأصيبم(3371سنةففي،وفاتهقبيلالاالمعموديةسريتقبللمفهم

الأردننهرفييعتمدانيودوكان،انقرةالىانتقلثمبها،يستحمقريبةمعدنيةمياه

يدعلىالمعموديةسرفتقبل،عاجلهالموتولكن،نفسهالمسيحفعلكما

الىونقلذهب،مننابوتفيووضع،جسمهوحنطالعنصرة،يوم....وتوفيالأسقف

عليهالإكليروسصلىحيثالرسلكنيسةإلىبنقلهأمر....ثمالقسطنطينيةفيالقصر

وعظمه،الرومانيةالعادةحسب()قسطنطينالشيوخوألهفيها،ودفن،الليلطوال

)3(.الرخاممنعمودفوقنصبالذيتمثالهأماموعبده،الوثنيالشعب

مما،وثنيةوطقوس،مسيحيةطقوسعليهأقيمتقدانهدفنهمراسيممنويظهر

مسيحياَباعتبارهعليهصلوافالنصارى،منهميعتبرهكانالطرفينمنكلأأنعلىيدل

عليهوافامواتمثالهوعبدوافألهوهوثنياَاعتبروهوالوثنيون،الكنيسةفيودفنوه

.4()طقوسهم

انكارهاأحدبستطيعلاالتيالحفيفةالمسيحينن:عقالدعلىالروماناعنناقأثار04-

الرسميةالدبانةأنأعلنتف!نها،الصليبشعاررفعتعندماالرومانيةالدولةان

اعتقادياَ.أمسياسبأللمسيحيةالإمبراطوراعتناقأكانسواء،المسيحيةهيلها

.133:الحاجعمدد./النصرانية)1(

57.:أ:رشمأسد.د/لروما()2

73.،172::لسابقاالمصدر()3

.134:الحاجمحمدد./النصرانية)4(
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ذاتالرومانيةالوثنيةرضيتهل:الحالةهذهمثلفييتبادرالذيالسؤالولكن

واذعانهااستسلامهاوتعلنمعبوداتها،عنتتنازلأنالعريقةالحضارة

للمسبحبة؟)1(

انهوحدثفالذيتمامأ،العكسهوحصلماأنلناتؤكدالتاريخيةالروايات

نأالامتزاجهذابعدلبثتوماالواحد،باللّهتؤمنموحدةقبلمنكانتالمسيحية

منذلكوغيروالتجسدوالأقانيمبالتئليثئادت،غريبةفلسفيةأفكارفيهانشأت

التيدولتهموسلطان،الرومانوثنيةمنقوتهاسمتمدةتنتشر،بدأتالتيالأفكارهذه

لبنيمخصوصةدعوةتكونأنلهااللهأرادالتيالمسيحيةان.الصليبشعارترفعباتت

فماوالأفكار،الفلسفاتبشتىالحافلةالرومانيةالوثنيةمواجهةتستطعلماسرائيل

الدينرجالبينيدبالخلافبدأوعندهاأصولها،الىالأفكارتلكتسربتأنلبثت

تلكيطبقفراح،المنتشرةالوثنيةبالفلسفاتثائرمنفمنهم،انفسهمالنصارىمن

فظهرت،الدينيةالاصطلاحاتبعضوعلىالألوهيةمفهومعلىالفلسفيةالتفسيرات

الرسلتعاليمعلىمحافظينمنهمآخرونوبقي،السلامعليهعيسىوألوهيةال!مليثفكرة

الأمن،استتبابعجةتتدخلأنللدولةلابدوكان،الواردةللأفكاروتصدوا،الأصيلة

)2(.المؤلهةالأفكارمعتقفأنواختارت،الأمنصفويعكرالاختلافهذالأن

النصارىكانوإن،الوثنيةوبينببنهادارتالتيالمعركةفيتنتصرلمفالنصرانبة

ذاجنيبرشارليؤكدهماوهلاانتصارأ،للنصرانيةالرومانيةالدولةاعتناقيعتبرون

العالميطوعلمالجديدالدينأنحيثظاهرياَ،الايكنلمالانتصارهذاان:يقول

وطوعهتشربهقدالعالمهذاترىالعكسعلىبل،وروحهلعقيدتهالرومانياليوناني

المتحكمةالقوةكانتالتيهيلأنهاالنتيجةتلكعنالمسؤولةهيوالكنيسة،لتطلعاته

منمختلفةألوانوعلىالوسطالحلولعلىوافقتالتيوهي،المسيحيةأمورفي

.)3(الرومانيةالدولجوانبمنجانباَالكنيسةوأصبحت،التنازلات

.134:السابقالمصدر1()

.135:السابقالمصدر()2

182.جنيبى:شارل/المسيحية)3(
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المحرافعلىالبارزالأثراليونانيةوفلسفتهاالرومانيةللوثنيةكانتلقد

فيالمسبحيينمعظمأنورغم،الطريقأولمنالتوحيديةعقيدتهاعنالنصرانية

الانحرافهذاف!نالتوحيد()عقيدةالأصليةالعقيدةعنالإلمحرافهذارفضواالشرق

معارضيه.علىلهمكنماوسلطانهاالدولةقوةمنوجد

الحقيقيينالمسيحيينوبينجهة،منواتباعهبولسببنالصراعأنالقولو!ككن

علىالمعددةالرومانفكرةانتصرثولما،بولسوناةبعدقرونأامتد،أخرىجهةمن

نهائيأ،واعدمتوفبرت،الموحدينكتاباتكلعلىقضي،الموحدينالمسبحيينفكرة

ممابالفناءعداهماكلعلىقضوابينماالمقرر،الرسميالطابعلهؤلاءأصبحثم

الرومانسفوطبعداوروباعلىالكنيسةلسيطرةمقدمةذلكوكانرأبهم،يعارض

.1(م)476مشة

.291:الجنديأنور/القد!كةوالفل!فاثالإب!لام)1(
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الثانيالفصل

المسيعيةدومصا

القديمالعهد:الأولالمبحت

الجديدالعهد:الثانيالمبحث

وتمهيدتعريف

الجديدالعهدأقسام

الأربعة:الأناجيلأ-

الأرلمة؟الأناجيلأعتمدتحيف

والانتقاداتالأرلعةالأناجيلمحتويات

لها.الموجهة

الرسالل4ب!

الرسلأعمالرساول،-

التعليميةالرسالل2-

بولسرساللا-

الكاثوليكيلاالرسائلىب!

يوحنارويارساللاج!

المجامع:الثالثالمبحث

http://www.al-maktabeh.com



http://www.al-maktabeh.com



المسيحية

الأولالمبحث

القديمالعهد

هي:مصادرنلاثةعلىالمسبحبةنعنمد

إلىالمنسوبةالخمسةالأسفارعلىعندهمالفدبمالعهدوبحنوي:الفدبمالعهد

بنيتاريخالمتضمنةوالآخرينالأولينالأنبياءأسفاريحويكما،السلامعليهموسى

بنيتاريخفيمهمةحقبعنتتحدثالتيالتاريخيةالأسفارالىبالإضافة،اسرائيل

النسعةالأسفارهذهإلىالك!نيسةوتضبف،الشعريةالأسفارايضأيحويكما،إسرائيل

سفرأ،واربعينستةعندهمالقديمالعهدأسفارلتصبحأخرىأسفارسبعةوالثلاثين

القدبمالعهدعلىزادتوالتيالسبعينيةللزجمةاللانينيةالنرجمةاعتمدوالأنهموذلك

سفرأ.عشراربعةزادتالسبعينيةالترجمةبينمااسفار،سبعة

وأجياله،الأولىعصورهفيالعالمأخبارالمسيحيونيعرفالقديمالعهدومن

منذالسابقةوالنبوات،نشأتهموثاريخ،والدينيةالاجتماعيةاليهودوشرائع،القديمة

وفيها،وبالمسيح،اللاحقينبالنبيينوالبشارات،الأرضهذهعلىالإنسانهبوط

داود.)1(كمزاميرالدينيةبالطقوسوالقيام،العباداثاداءعلىتعينأدعيةيجدون

04:زهرةابومحمدالصرانية/فيمحاضرات)1(
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الثانيالمبحث

الجديدالعهد

العهدعنكليزحتىالجديد()العهدباسمسُميالمصدروهذاالجدبد:العهد

موسىزمنفيكانفالأول،اسرائيلبنيعلىنزلاقدالعهدينلأنوذلك،القديم

.السلامعليهعيسىزمنفيوالثاني،السلامعليه

،اثنانكتابانهووانماواحدأ،كتابأليسالنصارىعندالمقدسفالكتاب

يتكونوالذيالجديد(،)العهدهووالثاني)التوراة(،أو(القديم)العهدهوأحدهما

التاريخية،بالأسفاروثسمىالأربعةالأناجيلوهي،رسالةوعشرينسبعمن

التعليمية.بالأسفارتسمىالتيوالرسائل

الجديد،العهد)كتاب:العبارةبهذهالعربيةالطبعةفيالجديد()العهدصدروقد

الكتابعلىكتببينما،اليونانيةاللغةمنترجموتد(،المسيحيسوعومخلصنا،لربنا

والكلدانيةالعبرانية:اللغاتوهي،الأصليةاللغاتمنترجمأنهكله،المقدس

الإلمجليزيةالطبعاتأشهرفي،العبارةبنفسالجديد()العهدصدركما.واليونانية

بنسخةوالمعروفم(،)1611سنةالمعتمدللنصالموانقةالطبعةوهيالمفدس،للكتاب

اليهودية()الطبيعةهي،المقدسللكتابالطبعاتهذهأخركانتوقد.جيمسالملك

1oاليهودتبرئةمن،فقطسنواتاربعبعدم(،0791)سنةالقدسفيصدرتوقد

(،الساميةمعاداةمنخاليأالجديد)العهدبأنهاوصفهاكلكنوالتي،المسيحدممن

فياليهودارتكبهماتشيرالتيالعباراتكل،جيمسالملكنسخةمنحذفتحيث

محلهاليحلالجدبد،العهدأسفارمن)اليهود(كلمةمحوفتئموالمسيحبة،المسيححق

)1(.الوثنيينأو،العامةأو،المنعزليناو،الرعاعأو،اليهوديةاهل

هبم:فالمجموعات،ورسالتينمجموعاتثلاثإلىالجديدالعهدرسائلوتصنف

.114115،عبود:الغنيعبدد./والاسلاموالمسيحيةالمسيح)1(
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رسالة،عث!رأربعوعددهابولسرسائلومجموعة،أربعةوعددهاالأناجيل)مجموعة

رسالةفهما:الرسالتينوأما،رسائلسبعوعددهاالكاثولبكيةالرسائلومجموعة

يوحنا(.رؤياورسالة،الرسلأعمال

قسمبن:الىنه"عنوحبثمنالجدبدالعهدوينفسم

التاريخيةالرسالل:الأول

النعليميةالرسالل:الثاني

الرسل.أعمالرسالةإلىبالإضافة،الأربعةالأناجيل:فتشملالتاريخيةالرسائلأما

1(.)بولسكئرهابتأليفقاموقدرسالةوعشريناثنتينفتشملالتعليميةالأسفارواما

لوفا،دالمجيل،مرقصدانجيلمتى،انجبلهي:عندهمالمعتمدةا،ربعهْالأناجبلأ-

يوحنا.لانجيل

ولكنها،اليهأوحيبوحيعليهتنزلولم،المسيح!كللهالمالأربعةالأناجيلوهذه

منبولادتهأحاطومامنه،كانوما،المسيحأخبارعلىوتشتمل،بعدهمنكتبت

منلهيحدثكانوما،للعادةخارفةأمورمنمنهيحدثكانوما،وغرائبعجائب

وأحاديثوخطباقوالمنيلقيهكانومااليهود،وبينبينهيجريكانوما،احداث

.)2(ومحاكمته،عليهوالقبضواتهامه،عليهالمؤامرةاخبارثم،ومواعظوامثال

وانما،ربهمنالمسيحقلبعلىانزلتالتيليست،المعتمدةالأناجيلهذهف!ن)ذأ

كلامكانوان،ذاتهالمسيحكلاملا،المسيحعنالتلاميذ،وغيرالتلاميذكلامهبم

.)3(يقولهأنراويهيريدحسبماأو،راويهذاكرةتذكرهحسبمايذكر،احياناَ،ذاتهالمسيح

ياالمعنىوهذا)4(،البشارةأوالسعبد،الخبركعنىبونانبة،كلمةوالإنجيل

أسلمما.وبعد:مرقصانجيلففي،الحاليةالأناجيلنصوصبعضفيورد،البشارة

248:المفتوحةالقدسجامعةاديان/مقارنة)1(

24:زهرةأبوعمد/النصرانيةفيعاضرات()2

116عبود:الغنىد.عبد/والاسلاموالمسيحيةالمسيح)3(

891العقاد:عباس/المسححياة)4(
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،الزمانكمللقد:ويقول،اللهملكوتببشارةيكرزالجليلالىيسوعجاءيوحنا،

بالإنجيل11(.وأمنوانتوبوااللّهملكوتواقزب

ليسانهالا،الباحثينبينالمتداولهوالانجيللمعنىالتعريفهذاأنورغم

الالمجبل،ماهيةتحدبدالآنكأ-بحاولونالمسيحيةعلماءأنذلكالوحبد،التعريف

)جونلمجدالمحاولاتهذهمنواحدةوفيتحديد،الىحاجةفييزاللاشيئأباعتبارها

الإنجيل:لكلمةالث!ائعةالتعاريفاحدان:متّىلإنجيلتفسيرهمقدمةفييقول(فنتون

يسوعأقوالعنتتحدثالتيالمادةترثيبتعنيفهي.تصديقهيمكنالذيالشيءأنه

الزممحددةمعتقداتعنكلهمؤلفهخلالبعبرالمؤلفلمجعلالتيبالطريقةوافعاله

للمسيح،سيرةتكنلمالأناجيلأن:تقريرإلىالعلماءمننفرأدعاماوه!ابها.نفسه

علتحكيأشخاسطرهاالتدويننستحقحوادثحتىأو،حياتهعنمذكراتاو

فيشفاهاَالكنيسةتناقلتهامتواترةلموضوعاتتجميععنعبارةالأناجيلإنما،تعاليمه

والعبادةالنهذيبفيالكنيسةمطالبلتحفبقوصنفتبعدفيماكنبتثمالأمر،اول

معنقداتها.)2(عنوالدفاع

كحضعليهابقيقدانهاماالالمجيلأوالمؤلفاسمإن:الباحثينبعضويرى

الأناجيلجمعتعندماالثانيالقرنفيحدثكمابعد،فيماأضيفأنهأو،الصدفة

منها.)3(لكلمنفصلةأسماءب!ضافةبينهاالنمببزأربدثممعاَ

علىيحتويكتاب،مباشرةالمسيحرفعبعديوجدكانبأنهالنصارىويقول

الأفوالجمعتفدالأربعةالأناجبلوأن،سيرتهعلىيحنويوكتاب،المسبحأقوال

أبضاَ.)4(والسيرة،فقدتفدالأفوالانثممعاَ،والسيرة

يحفظونكانوام(،)1516سنةالجديدالعهدطباعةقبلالمسيحيينأنيلكرومما

قصاصاتبينما)0047(المخطوطاتهذهمناليومويوجد،مخطوطاتفينصوصه

15)،:14:مرقصإلمجيل)1(

44344:الوهابعبداحمد/المسيحيةالعقائدمصادرفيالمسيح)2(

44:السابقالمصدر)3(

234:الجوهريعلي/النصرانيةحقيقة)4(
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هذهونصوصالقماشأوالجلدمنرقائقعلىكاملةمخطوطاتإلىورقمن

الخطأ،مننجاقدمنهاأيأبأنالاعتقاديمكنناولاكبيرأ،اختلافأتختلفالمخطوطات

كلفيبفبتالأخطاءوهذهأخطاء،ارتكبف!نهالضمير،حيالناسخكانومهما

جميعمنالموجودةالنسخأغلبانكما،الأصليةنسختهعننقلتالتيالنسخ

عملهميكنلمالذينالمصححينأيديعلىاخرىلتغييراتتعرضتقدالأحجام

.)1(الصحيحةالفراءةاعادةدائماَ

الأربعةأالأناجيلاعتمدتصيف

م()325عامالرومانيالامبراطورعقدهالذينيقيةمجمعفيالأريعةالأناجيلاعتمادتم

تالواالذينالمثلثبن،وبين،عيسىببشريةبقولونكانواالذينالموحدينبينالخلافبسبب

.)2(الأصواتبكئرةايبالاقزاع،الكنيسةأباءاعتمدهاوقد،المسيحوألوهيةبالثالوث

المسيح،الوهيةعقيدةمعلتفقلارسالةأوالمجيلكلالغاءالمجمعقرروتر

)3(.الأناجيلمنسواهاماواعدام،فقطالأربعةالأناجيلبقانونيةوالاعزاف

طويلة،قوائممنبسبطاَجزءأالاتكنلماعتمدتالتيالأناجيلأنبعنيوهذا

مسيحيةفرقلدىومعتمدةبل،معروفةكانتكثيرةلأناجيلالمسيحيةالمصادرتذكرها

يخالفالمجيل)ديصان(،وأصحاب)مرقيون(،لأصحابكانفقد،التاريخفيمعروفة

لهيقالانجيلوهناك،الأربعةهذهيخالفالمجيل)ماني(ولأصحاب،الأناجيلهذه

.)4(كرةالتلباسماشتهرإنجيلوهناك)تلامس(،الىينسب()السبعينانجيل

:)5(الأمريكيةالمعارفدائرةثذكرهاكمانيقيةمجمعرنضهاالتيالكتبأشهرومن

توماانجيلا-

14:الوهابعبدأحمد/المسيحيةالعقائدمصادرفيالمسيح()1

117عبود:الغنيد.عبد/والإسلاموالمسيحيةالمسيح()2

43:السعديمحمد/الأربعةالأناجيلفيدراسة()3

116عبود:الغنيد.عبد/والإسلاموالمسيحيةالمسبح)4(

3783،:الوهابعبداحمد/المسيحيةالعقائدمصادرفيالميح)5(
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2-ا

ا3-

-2

الثانيمتىنجيل

وهي:المسيحيةاليهوديةلأناجيل

الأبيوئيين.انجيلعشر،الإثنيإنجيلالناصر.ين،إلمجيلالعبرين،إنجيل

المصرييننجيل

بطرسلمجيل

باسيليوسنجيل

ماركيوننجيل

أبللسنجيل

ناسينسنجيل

فيليبانجبل

ماتياسانجيل

مريمانجيل

برثولماوسانجيل

نيقودكلوسالمجيل

كمالائبلالمجبل

الكمالإنجبل

برناباإنجيل

الإنكراثبينالمجيل

هبثيوسانجيل

يهوذاانجيل

مجمععقدعندالمجيلاَ)027(هناككانفقدالمسيحيةالمصادراحدعلىوبناء

.)1(المختلفةالأناجيلمن)0004(حواليهناككانيقولأخرمصدرأانبل،

016:الرحيم.عطاءم/بالإسلاميبشرعيسى)1(
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عنتمتالأربعةالأناجيلاختيار)نتقولالمتداولةالمسيحيةالروايةأنوركم

بصورةتمالأناجيلهذهاعنمادطربقةأنتقولاخرىمصادرأنالا،النصويتطريق

قاعةفيطاولةلمحتجميعهاتوضعأن-الأناجيلكثرة-وبسببثقررفقد،عجيبةغريبة

طيلةيصلواأنالأساففةالىوطلببابها،وأقفلالغرنةشخصكلكادرثم،الجمع

الصباحوفي،الطاولةاعلىإلىالإنجيلمنالصحيحةالنسخةترتفعاناجلمنالليل

الأناجيلجميعاتلافتقرروعندئذ،الطاولةعلىبنظاممرنبةالمقبولةالأناجبلوجدت

احتفظالذيال!ث!خصإلىيشيرمايوجدولا،الطاولةتحتتبقىماوهيبالنارحرقأ

لذلكونتيجة،كبرىجركلةمرخصغيرانجيلاقتناءوأصبح؟!الليلةئلكفيبالمفاتيح

.)1(الجمعقراراتتلتالتيالسنواتفيمسيحيمليونمنكئرقُتلفقد

تمفقدا،ربعة،الأناجيلفيجانبأأزيحقدالتاريخيعرفهكماعيسىف!نوأخيرأ

وليست،والسماعالقيلعلىمرتكزالأناجيلفينجدهممافالكثير،عيسى)تمسيح(فيها

.الأحداثتلكشهدوارجالكتاباتهي

نسخةعليهامفضلأأهملث،قدكانتالجديدبالعهدالأصليةالمخطوطاتإن

الأجد،النسخوهذه،الاستعمالكثرةمنالقدكةالنسخرثاثةوبسبب،حداثةأكنر

وهكذا؟!حداثةأكئرلنسخكأساساسنخدمتبدورها،

)انللنعديلاتفرصةهناكأنتعنيكانتحال،أيةعلى،تصنعنسخةوكل

النص.الىتزحفأنيمكنتعمدأ(حتىأوسهوأذلككان

ذويمحررينمنأيضأعانىالجديدالعهدفيالنصف!ن،القديمالعهدفيوكما

جانبمنللنصمتعمدوتحريف،مقصودةغيرتعديلاتمنوعانى،خيال

الناسخين.

اخرجعندما،الميلاديالثامنأوالسابعالقرنالىتعودالموجودةالنسخأقدمإن

نسخ()2(.مننسخبنفسها)وهيالمختلفةالمخطوطاتجميعمن)قياسي(نص

16ا،016:السابقالمصدر(1)

67،86:براونبربارا/المسيحيةفيقربعننظرة()2
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ثامعندماعشر)اللاتينية(،السادسالقرنحتىالمقدسالكتابلغةبقيتلقد

ترجماتظهرتوقد،الشعوبلغاتالىالمقدسالكتاببترجمةالإصلاحرجال

منلجنةيعينلأنانجلترافيالأولجيمسالملكدعامماذلك،بعدبسرعةاخرى

الملك)نرجمةأصدروا)1611(عاموفي،رسميةترجمةلاصدارعالماَوخمسينأربعة

السنين.لمئاتالمسيحيينبينالمقياساصبحثوالتي(المقدسللكتابجيمس

جيمس،الملكترجمةلغةيُحدثواأنالمسيحيونقررعشرالتاسعالقرنفيولكن

اشتغلواالذينوالمسيحيون،(19O1)عامنشروقد(،القياسيةالأمريكية)الترجمةوسموه

نفسه.النصعلىتغييراتأدخلوادانما،فحسباللغةيحذثوالمالزجمة،هذهفي

ناوقررواأخرىمرةاجتمعواالكنيسةرجالف!ن،السنينمنعددوبعد

المنقحة(القياسية)الترجمةنشرتلجهودهمونتيجة،القياسيةالأمريكيةالزجمةيحذثوا

5291.عامفي

تحديثوهي(،)الجديدةالقياسيةالمنقحةالترجمةاصدارتم)9891(عاموفي

.5291عامفيالصادرةالقياسيةالمنفحةللترجمةأخر

الجديدةوالتراجم،السنينمدىعلىالاستنساخخلالمنأنه:والنتيجة

هيمماأكثرعاديينأشخاصكتاباتالآنهوالمقدسبالكتابيعرفماف!ن،المتنوعة

اللّه)1(عندمنوحياَ

لهاالموجهلاوالانتقاداتالأريعةاللأناجيلمحتويات

عملهوكان)رسلأ(،المسيحيونوش!ميهمعشر،الاثنىالحوارفياحد:متىإ!يلأ-

فيالرومانيةالدولةلحساب-للضرائبجامعاَ-ايعشارأبالمسيحاتصالهقبل

)2(.ظالمأنهعلىصاحبهاإلىوينظروناليهود،كقتهاوظيفةوهي،فلسطين

الىتأليفهتاريخيرجعاذجميعأا،ناجيلأقدمهو-المسيحيين-عندمتىوانجيل

07-73:السابقالمصدر)1(

93:شليرؤوفد.المسبحية/علىأضوء()2
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سنةفيالأخرىالرواياتاختلفتبينماالأتوال،أحدعلىميلادية()06سنةحوالي

)63(أو)62(أو)61(او)48(او)43(او)41(او)38(او)37(سنةفقيل،تأليفه

)64(.)1(أو

2،السريانيةأوبالعبريةإنجيلهكتبمتىأن،المسيحيةمؤرخيمنالكثيرويقول

الآرامية،باللغةكتبقدالانجيلهذاأنيؤكدوافيالواحدعبدعليالدكتورولكن

نأأيضاَويزكدنلسطين،فيالعصرهذافيوالكتابةالمحادثةفيمستخدمةكانثوالتي

باللغةهذاانجيلهكتبتدمئىانقولهفيأخطأقد(البطريق))بنالمسيحيالمؤرخ

)3(العبرية

نرجمتهإلبناوصلتوانماإلينا،بصللم،الآراميأو،العبريالأصلهذاولكن

هونفسهمتىانويقال،اليونانيةالىالإنجيلهذامترجميعرفولا،اليونانيةاللغةالى

)4(.الرابعالإلمجيلمؤلفيوحناهومترجمهأنالبطريقإبنويروي،بترجمتهقامالذي

)5(.المترجميعرفلم)نه:يقولونالمسيحيةمؤرخيمنالكثيرولكن

يلي)6(:ماالدراسةأثناءفيهيلاحظمتىف!نجيلاذأ

فيه.التدوينتمالذيالتاريخمجهولانها-

بها.تدوينهتمالتياللغةفيمجهولأنه2-

وا،السريانيةاو)العبرية،الالمجيلمحتوياتفيهادونتالتيالأصليةالنسخةأن-3

ضاعت.(الآرامية

.مجهولالإلمجيلهذامزجمأن4-

54:زهرةابومحمد/النصرانيةفيمحاضرات()1

34:السابقالمصدر)2(

68:وافيعليد./ل!سلامالسابقةالأديانفيالمقدسةالأسفار()3

86،78:السابقالمصدر)4(

54:زهرةأبوعمد/النصرانيةفيمحاضرات()5

14:شليرؤوتد.المسبحية/علىأضواء()6
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بالعبرية،كانتالتيالأصليةالنسخةوجهل،التدوينتاريخجهلأنشكولا

هذاكلعنها،ترجمالتيباللغةوالعلم،غيرهأوصلاحمنوحاله،المترجموجهل

الترجمةأكانتلعرفنا،الأصلعرفنافلو،العلميالبحثفيحلقاتفقدالىيؤدي

ومعانيها)1(.العباراتمراميالمترجمأفهمولنعرف،انحراففيهاأم،الأصلطبق

ويقول،السبعينالتلاميذأحد)مرقص(القديسهومؤلفه:مرقصا!يل2-

)اتبع،الحواريينمعنلميدأيكنولم،ببطرسويلقب)يوحنا(اسمهانالمؤرخون

-كماالقدسالروحعليهمنزلالذيالسبعينمنفاختارهظهورهبدءفيالمسيح

بولس،معإليهاذهببأئطاكيا،المسيحيةنشرفينشاطلهوكان-كتبهمفييقولون

،قبرصالىمعاَوسافرابرناباخالهوالتقىاورشليم،الىعادثمبرنابا،هووخاله

لدعوتهخصبةأرضأمصرفيفوجدافريقيا،شمالالىمرقصفذهبافترقاثم

كصروظل،ديانتهلنشروافريقياروماالىمنهاانطلقثمللتبشير،مركزأفاتخذها

م)2(.62عاموقتلوه،الرومانعليهقبضحتى

الوهيةينكركانمرقصأنالأبرار،تراجمفيالأخبارمروجكتابفيجاءوقد

)3(.الحراريبطرسوأستاذههوالمسيح

مرقص،كتابألفمنتضيةفيمتناقضأأكلاميقول،البطريق)بنانغيى

إلىنسبهثم،مرقصعنمرقصالمجيلكتبالحواريينرئيسبطرسانفيروى

مرفص)4(.

عامبطرسمنبتدبيركتبمرقصانجيلإن:يقولأخرمسيحياَمؤرخأونجد

نا:يقولأربينيوسولكن،بدينهتبشيرهفيبطرسيستخدمهاناجلمن()61

)5(.وبولسبطرسموتبعدالمجيلهكتبمرقص

54:زهرةابومحمد/النصرانيةفيمحاضرات)1(

42:شليد.رؤوف/المسيحيةعلىاضواء()2

64:زهرةأبومحمد/النصرانيةفيمحاضرات)و(

34:شليرؤوفد./المسيحيةعلىاضواء()4

34:السابقالمصدر5()
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الانجيل؟ه!اكتبالذيمن:التناقضاتهذهمثليقرأوهوالباحثويتساءل

الأولأنمع؟مرقصعنروىبطرسانالعقليقبلوهل؟مرقصأمبطرسأهو

.1()تلاميذهمنوالثانيالحوارينن،رئيس

ذلككتابةتاريخالىهذاتجاوزناداذا،ومجهولمحيرامرانهاذأ؟الكاتبفمن

61)2(.أو06،أو،56:فيهوهلتأليفهزمانفياختلفواقدالمؤرخينفنجد،الانجيل

فيبوستالدكتوريقولكمااليونانيةفهيالانجيلهذافيهاكتبالتياللغةاما

منوهما:بالاهتمامجديرتاننقطتانللباحثتظهرالحقائق0هذكلومن)3(،قاموسه

الكاتب،شخصيةاختفاءأوضياعلأن؟تدوينهكانومتى؟مرقصالمجيلكاتبهو

)4(.وموضوعيةعلميةناحيةمنالكتابقيمةيسقطانالتدوبن،وسنة

وتد،بولسنلميذهودانماتلامبذهم،منولا،الحوارينمنلوفالبسلوفا:المحبل3-

وصناعةكولديقينيعلمعلىليسواوالباحثين)5(بولسرسائلفيهذاذكرتكرر

ولدرومانيأنهقائلومنبأنطاكيا،ولدأنطاكيأنهقائلفمن،الإنجيلهذاكاتب

انهعلىيتفقونوكلهممصورأ،كانانهقائلومنطبيباَ،كانأنهقائلومنب!يطاليا،

)6(.حوارييهتلاميذمنولا،المسيحتلاميذمنيكنولم،ورفقائهبولستلاميذمن

عناما،اليونانيةاللغةهيالإنجيللهذاالتدوينلغةأنعلىالمؤرخونويتفق

سنةكتبأنه:يقولمنفمنهمالمؤرخينبينحاذةخلافنقطةفهي،تدوينهتاريخ

شخصيةفيالباحثوناختلفقدلوقاف!نجيل64)7(.او63،أو06،او،58او53،

ثأليفه.تاريخوفيلهم،كتبالذينالقوموفي،صناعتهوفيكاتبه

47:زهرةابوعمدالنصرانحه/فىعاضرا!)1(

74:السابقالمصدر)2(

252:المفتوحةالقدسجامعةاديان/مقارنة)3(

44:شلىرؤوفد./المسيحيةعلىأضواء)4(

178:ثل!د.احمد/المسيحية()5

46:زهرةابوعمدالنصرانبة/فيمحاضرات()6

54:شليرؤوفد.المسيحبة/علىاضواء)7(
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المسيحيحبهكانالذي،الحوارييوحناكتبهالانجيلهذاأنالشاحيوحنا:ا!يل4-

يزكدونالمسيحيةكتابمنوكئير،البراهينمنلهأساسلاالشاحهذاولكنويصطفيه،

)1(.الحواريبيوحنالهعلاقةلااَخريوحناكتابةمنيكونأنبدَلاالإنجيلهذاأن

وأسلوبهونسقهحجمهفيالسابقةالثلاثةالأناجيلعنتمامأمختلفيوحناف!نجيل

،الأخرىالثلاثةالأناجيلعنيوحناانجيليختلف:بوكايالدكتوريقول،وموضوعاته

أخر)2(.عالمهان،(الإنجيلإلى)مقدمةكتابهفيعنهقال)روجي(الأبأندرجةإلى

لألوهبةصريحأذكرأتضمنتفقراتهأنالىيعودالإلمجيلهذاأهميةوسبب

كانوالكلمة،الكلمةكانالبدء*في:نصوصهمننصاولفيذلكوجعلبل،المسيح

اللّه93(.الكلمةوكاناللّه،عند

يوحنا)نجيلأنعلىيكادوناويجمعونأنهمالنصارىكتابكتبهمماوششفاد

الأناجيلفينصوجودلعدمشأنها،فياختلفواالتيالمسيحالوهيةلاثباتكتب

أمرين:يستنبطأنإلاالنصوصلتلكالقارىيسعلاوهنا،الثلاثة

المسبح،ألوهبةعلىيدلمافبهالبسالأولىالثلاثةالأناجيلأنوهو،صريحأحدهما:

المسح.ألوهيةنصفيهاليسالزمانمنقرننحواناجيلهممكثتالنصارىوان

عليهايدلالذيالإلمجيلوجودقبلالمسيحألوهيةاعتنقواالأساقفةأنوثانيهما:

فينصلوجودسابقالمسيحبألوهيةالاعتقادانعلىينب!لموهذابها،ويصرح

يجدوهلمفلمافافتقدوهطلبوهجديدالمجيلالىاضطرارأاضطرواماوالا،الكتب

)4(!يكتبهانيوحنامنطلبوا

بيناَ،اختلافاَالالمجيله!اتدوينتاريخفيكذلكالمسيحيونالمؤرخونواختلف

فيهررنويقول69،سنةوقيل،89أو59سنةكتبأنهيرجحبوستفالدكتور

917:شليد.أحمد/المسيحية)1(

09:بوكايمورشوالانجيل/والتوراةالقرآن()2

أ:أيوحنا:المجيل)3(

53،45:زهرةأبومحمدالنصرانبة/فيمحاضرات()4
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من89أو98أو07أو96أو68سنةالرابعالإلمجيلألف:الإلمجيلهذاندوينتاريخ

الميلاد)1(.

الأناجيلعنمتأخرةكانثالإنجيلهذاكتابةأنيعزفونالمسيحيةفكتابإذا

منفيهوردمابعضوأنبكثير،ذلكمنأكثرمتأخرةأنهاالحقيقةولكن،الثلاثة

،الميلاديالأولالقرنفيأحدأيأوالحوارييوحناعرفهممايكونأنككنلانصوص

نشرهالإنجيلهذاأنالمرجحمنوأن،عديدونكتابللنصكانبأنهيوحيشيءفكل

والأخبار)2(.والحواشيالفصولبعضأضافواالذين،الجهولالكاتبتلاميذ

تصنيفيوحناالمجيلكافةإن)سنادلين(:واسمهالمسيحيةمؤرخيأحدفالوفد

تنكركانت)الوجين(اسمهامسيحيةفرقةأنبل،الإسكندريةمدرسةطلبةمنطالب

يوحنا)3(.الىاسندماوجميعالإلمجيلهذاالثانيالقرنفي

يوحنا،إلىالالمجيلهذانسبةصحةفيالهدثينالباحثينمنكثيركذلكويرتاب

العلماءجماعةهؤلاءومن،اليهنسبتهصحةبعدمليقطعثقاتهممنكبيراعددأانبل

فيذكروافقد،البريطانيةالمعارفدائرةفيالمسيحيةالمسائلتحريرعلىاشرفواالذين

بنيوحناغيرأخرشخصيوحناانجيلمزلفانفيمربةلاأنه:للاناجيلترجمئهم

المسيح،الىالحبيببوحناهوأنهمتنهفيمؤلفهادعىوقدالمشهور.الحواريزبدي

،الحوارييوحناهوالكاتببأنوجزمتعلاتها،علىالجملةهذهالكنيسةفأخلت

يحاولونالذينلانيقينأ،يوحناغيرصاحبهأنمعنصأ،الكتابعلىاسمهووضعث

القرنفيالكتابهذاألفالذيالفيلسوفذلكبينواهيةبرابطةولويربطواأن

سند،أيهذهلمحاولتهميجدوالن،الجليلالصباديوحناالحوارك!وبين،الميلاديالثاني

الرياح".أدراججهودهموستذهب

القرنالاروسباسمالمشهورةالفرنسيةالمعارفدائرةمؤلفوكذلكهؤلاءومن

5253،:السابقالمصدر)1(

254:القدسجامعةاديان/مقارنة)2(

:زهرةأبومحمد/النصرانيةفيمحاضرات(3)
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العهدمنأخرىاسفاروأربعةالإنجيلهذاليوحناينسبانهذكروافقد(،العشرين

)1(.النسبةهذهبصحةتسلملاالأديانمسائلفيالحديثةالبحوثولكنالجديد،

2(?:المسيحيينعندغيرالمعتمدةالأناجيل

اناجيلالميلاديينوالثانيالأولالقرنينفيسابقأ-مز-كماالمسيحيينلدىكان

الخاصةأناجيلهماوانجيلهافرقهممنفرقةلكلوكان،الأربعةالأناجيلغيركثيرة

وبطلانها.بزيفهاتحكماوالأناجيلمنعداهاماوتغفلعليهاتعتمدالني

دانجيللبرئابا،يشبوانجيل،السابقإنجيلهغيرلمتّىينسبانجيلثئمفكان

الانجيلانهذانويقص،توماسللحواريينسبدانجيل،يعقوبللحواريينسب

ينسبوالمجيل،المسيحوطفولةمريمتاريخعنالأربعةالأناجيلأغفلتهاامورأ

لهوجرتالمسبحلقيوقد،المسبحعهدفياليهودرؤساءاحدنيكوديمللقدبس

كتبوتد،المسيحرفعبعداكلانهوأظهر،برسالتهفأمن،الدينيةالشؤونفيمناقشات

موتعنالأربعةالأناجيلنذكرهالمالتفاصيلبعضفيهويقص،باليونانيةانجيله

ماتالثيالطيبةالأرواحمقرالمسيحبينعندوهو،البرزخاوالمطهرإلىونزولهالمسيح

بعمدوا،أنقبلمنماتواالذيالأطفالأرواحومقر،المسيحبعثقبلاصحابها

المسيحيين.منالخطايامرتبهيومقر

)إلمجيللهيقالدانجيل)تلامس(،الىوينسب(السبعين)المجيللهيقاللانجيل

وأالعبرين)انجيليسمىكانوانجيل)التذكرة(،باسماشتهردانجيلعشر(،الاثنى

وأتباعديصان،أتباعمنلكلوكان(،المصريين)المجيليسمىكانوانجيل(،الناصريين

منإنجيلعنيختلفخاصانجيل،ابيونوأتباعمرسيون،أومرقيونوأتباع،ماني

عداهم.

وتحكمنظرهافيالمعتمدةغيرالأناجيلتستبعدأن،المسيحيةالكنيسةرأتثم

التيالكئبرةالأناجيلبينمنذكرهاالسابقالأربعةالأناجيلفاختارتببطلانها،

98:وافيالواحدعبدعليد./المقدسةالأسفار)1(

601-113:وافيالواحدعبدد.علي/ل!سلامالسابقةا،ديانفيالمقدسةالأسفار()2
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صحةوفيحقائفهافيالصادقةالأناجبلوحدهاهيأنهاوقررتحيمئذ،رائجةكانت

صحيحةكيرمزيفةموضوعةأناجيلالأناجيلمنعداهاماوانأصحابها،إلىنسبتها

،ارادتمالهاوتمعداها،ماورفضتبولهاالمسيجينمنوارادتحقائقها،في

كانتالأئاجيلهذهأنمعسواها،دونالمعتمدةهيالأربعةالأناجيلهذهفصارت

مجهولةكانتبل،الأخرىا،ناجيلبعضمنشهرةوذيوعأاقلالعهدذلكقبل

)902(سنةقرراذرينيه(l)القديسالأناجيلهذهذكرمنوأول،المسيحيينمنكثير

)كليمانالقديسبعدهمنجاءثمواحد،لإنجيلصورمجردهيالأناجيلهذهان

الأربعة.الأناجبلهذهبصحةالتسلبمالمسبحبمواجبمنأنفررحيثالأسكندري(

متَى)انجيلوهي،معتمدةغيراناجيلثلائةعلىنظرةيليفيماوسنلقيهذا،

عنجوهريأاختلافاَلاختلافهابرنابا،دالمجيلالأبيونيين،دانجيلالمعتمد(،وغيرالثاني

مريم،وتاريخوتاريخهالمسيحوشخصيةالعقيدةنواحيبعضفيالأربعةالأناجيل

.القرأنقررهمامعالأموربعضفيولاتفاقها

المسبحينن:عندالمعنمدوكبى،الثانيمتىا!بل-1

وأمريمتاريخفيإليهيذهبماالأربعةالأناجيلعنفيهيختلفماأهمومن

ليوسفزوجةأومخطوبةكانتمريمانتذكر،الأربعةالأناجيلأنوذلك،المسيح

يوسف.كسهاانبدونبالمسيحجاءتوانهاالنجار،

لانما،مخطوبةولازوجةتكنلمانهافقررعندهمالمعتمدكيرمنىالمجيلاما

منكانتأيالمعبد،لخدمةأهلهنونذرهنأنفسهننذرناللائيالعذارىمنكانت

فيها.يعتكفنالتيالمعابدوخدمةالعبادةعلىيقمنكناللائيالراهبات

كشأن،بالرجالوالاتصالالزواجافرادهاعلىيحرمكانالطائفةوهذه

فيوردمامعِنواحيهبعضفيهذاويتفقالحاضر،الوقتفيالمسيحياتالراهبات

مَالَكَنَذزثا!قّرَثعِفرَنَاثرَأتُقَالَتِإِذ):يقولاذالصددهذافيالكريمِالقرأن

ا!قرَ!قَالَتوَضَعَحهَافَلما!اَتعَلِيصُاَلشحيعُانتَإِنكَمِىفَتَقَحلمُحَزَرَابَظِنىفِى

اوَتمَزيَوَسَفجتُااوَ!قاَلذكَرُءلأُنثَىوَلَيسَوَضَعَتبِمَااغلَصُوَاَللَّهُانثَىوَضَغاَ

وَانبهَتَهَاحَسَنِبِقَبُولرَبُفَافَتَقَبًلهَايماَلرجِيوِآلشيطَنِمِنَوَذُزِئتَهَابِكَاعِيذُهَا
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قَالَرِزقًاعِندَهَاوَجَدَاثمِخرَابَزَكَرِئاعَلَيالادَخَلَكُلَّمَازكَرِثاوَكَفلَهَاحَسَنًانَبَاثا

1(!)بِغَيْرِحِسَابٍيَشَاَءُمَنيَززُقُاَللَّهَإِنَّاللَّهِعِندِمِقهُوَقَالَتهَذَالَكِاف!يَمَريَمُ

مسيحيةفرقةبهلتمسككانث،الآراميةباللغةمدونإلمجيلوهوالأبونين:إلمجيل-2

حتىأتباعالفرقةلهذهظلوقد)أبيون(،زعيمهاالىنسبةا،بيونيينفرقةتسمى

شرائعجميعالإلمجيلهداويقرذلك،بعدانقرضتثمالميلاديالرابعالقرنأواخر

القديمالعهداسفارعنهتحدثتالذيالمنتظرالمسيحهوعيسىويعتبر،موسى

معيتفقالمسيحبشخصيةيتعلقفيماوهو،رسولبشرمجردويعتبره،ألوهيتهوينكر

الإسلامية.العفائد

منذالمسيحيينلدىمعروفأوكان)برنابا(،للقدبسمنسوبوهوبرنابا:إلمحيل-3

رجاللقداميينسبفيماالإنجيلهذاذكرووردالمجيلأ،لبرناباانعصورهماقدم

)جلاسيوسالباباأصدرهالذيالقرارذلكومن،وقراراتمحوثمنالكنيسة

انجيلالكتبهذهبينمنوذكرقراءتها،عنالمنهيالكتبفيهوعذد()2(،الأول

يأ،الميلاديالخاصالقرنفيمعروفأكانبرناباإنجيلأنعلىيدلوهذابرنابا،

قرنين.بنحووسلمعليهاللّهصلىالنىبعثةقبل

الناسيعدولمالإنحيلهذانسخجميعذلكبعدمناختفتقدأنهيظهرأنهكير

هذاوظلذلك،إلىبهانتهىالذيهوفراءنهتحربمولعلمحتويانه،عنشيئاَيعرفون

عثر)9017(سنةففي،الميلاديعشرالثامنالقرناوائلحتىالحالهذهعلىالأمر

باللغةمكتوبةالانجيلهذامننسخةعلىبروسياملكمستشاريأحد)كركلر(

مكتبةبقيةمعالنسخةهذهوانتقلت،العربيةباللغةتعليقاتهامشهاوعلى،الإيطالية

بفينا.الملكيالبلاطالى173(8)سنةفيالمستشارذلك

هذاالأصلفيبهاكتبالتياللغةعنمزجمةالنسخةهذهأنالببانعنوغني

اللغاتب!حدىكتبهقديكونانالراجحمنف!نبرنابا،مؤلفهأنصحف!ذا،الإنجيل

73-35:عمرانا!()1

294694f-سنةمنالبابوبةتولى()2
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اللغاتوهي،بيئتهوفيعصرهفيبهاتدونوغيرهاالدينيةالمؤلفاتكانتالتيالثلاث

الإيطالية،باللغةالأصلفيكتبقديكونأنيككنولا،واليونانيةوالآراميةالعبرية

حواليإلااللاتبنيةأمهاعنوانشعابهاتكونهايتملمحدبثةلغةالايطاليةاللغةلأن

.الميلاديعشرالسادسالفرن

عندالمعتمدةالأربعةالأناجيلعنجوهريأاختلافأالانجيلهذاويختلفهذا،

الانفاقكلويتفق،وتاريخهالمسيحوشخصيةالعقيدةنواحيمنكثيرفيالمسبحيين

هذهاهمومنالقرأن،منالمستمدةالاسلاميةالعقيدةمعالمواضيعهدهفييقررهفيما

يلي:ماالاختلافات

فيبقولفهودثه،ابناَولاالهاَ،ليسوأنهرسولأ،بشرأالاليسالمسبحأنبقررأ-

رحمةالمسيحيسوعبنبيهاختصناقدالعظيماللّهإنالأعزاء!يهاا!يله:مقدمة

فأخذوا،كثيرينلتضليلذريعةالشيطاناتخدهاكعجزاتوخصه،للعالمينعظيمة

الذيالختانورافضيناللّه،ابنالمسيحأنداعينالكفر،فيممعنةبتعاليميبشرون

عنهاثكلملاالديبولسهؤلاءمعضلوقدنجس،لحمكلومجوزينبه،اللهأمر

الشؤون".هذهفيالحقأسطرلأندعانيماهووهذا،والأسىالأسفمعالا

الكهنةكبيرالمسيحعلى"تدمقد:أنهوالتسعينالئالثالفصلأخرفيويروي

الناسمنفريقاَأنالكهنةكبيرلهفذكراليهود،ملك)هيرودوس(الرومانيالوالىمع

إزالةعلىيعملأناليهوطلباللّه،ابنانهيقولونأخرنربقأوأناله،إنهيقولون

هذهتخمدلملماذاالكهنةرئيسباوانت:يسوعلهفقال،أجلهمنثارتالتيالفتنةهذه

ثممنسيأ؟!نسياَاللهوشريعةالنبواتأمستوهلأيضاَ؟!أنتجننتوهل؟!الفتنة

تالهماكلمنبريءانيالأرضعلىصاكنكلوأشهدالسماءامامأشهدإني:قال

الله،لحكموعرضة،امرأةمنمولودبشرلأنيالبشر،منأعظمأنيمنعنيالناس

البشرةكسائراعيش

الكريم،القرأنبقررهمامعهذاويتفقلهم،شبهولكنهبصلبلمالمسيحأنبفررب-

فأخذوهالاسخريوطييهوذاعلىالمسيحشبهألقىاللّهأنالإلمجيلهدافيقرر

منيهوذامعالجنوددئتولما:ْنصهمايقولهذاوفي،المسيحانهظانينوصلبوه
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خائفأ،البيتالىفانسحبغفير،جمدنويسوعسمع،يسوعفيهكانالذيالمحل

جبريلسفرائهأمرعبدهعلىالخطراللهرأىفلمانيامأ،عشرالأحدوكان

يأخذواأن(وعزرائيللاسرافيلوميكائيلجبريل)ايوأدريلورفائيلوميخائيل

السماءفيووضعوه،الجنوبعلىالمشرفةالنافذةمنفأخذوه،العالممنيسوع

بعنفيهوذا...ودخليفترونلاوالنهارالليلاللّهيسبحونالذيالملائكةمعالثالثة

عجيب،بأمراللهفأتىنياماَ،كلهمالتلاميذوكان،المسيحمنهاعرجالتيالحجرةإلى

انناحتىشيء،كلفيببسوعشبيهاَواصبح،الوجهوفيالنطقفييهوذافتغير

)يقصدالمعلمهوأينلينظريفتشأخذأيقظناانفبعدهواما،يسوعأنهاعتقدنا

؟!.الآنأنسيتنامعلمنا،سيديياأنتواجبناتعجبنالذلك(،المسيح

منبلغتوشخصهووجههيهوذاصوتان:اقول\الحقأخر:موطنفيويذكر

منبعضهمخرجلذلك،يسوعانهكافةبهوالمؤمنونتلامبذهاعتقدانبيسوعالشبه

انمايديهعلىظهرتالتيالخوارقوأنكاذباَ،نبيأكانأنهمعتقدين،يسوعتعاليم

الىطلبيسوعاأنيذكر:ثم...!كلوتلاانهقاليسوعلأنالسحر،بصناعةظهرت

الناسبنفوسعلقماوليزيل،وتلاميذهأمهليرىرفعهبعدالأرضالىينزلأناللّه

ووبخ...ايامثلاثةبعدنزلوانهصلب،الذيهوبأنهاعتقادومن،امرهفيشكمن

واللهاناأتحسبونني،أعيشانوهبنيقداللهان:لهموقال،ماتأنهاعتقدواممنكثيرين

لأناحذروا،الخائنيهوذاهوصلبالذيبلامت،لمأننيلكمأقولالحق...كاذبين

العالموفي،اسرائيلكلعلىشهوديوكونوا،يخدعكمأن0جهدمميحاولالشيطان

وسمعتموها".راينموهاالتيالأشياءجميععلى،أجمع

يسوعلبسالفديمالعهدفيذكرهوردالديالمت!ظر(،)المسيحأو)مسيا(أنيقررج-

شخصاَمدلولهيفيدلفظأأي)محمدأ(،ذكروفد،وسلمعليهاللهصلىمحمدأبل

وهو)فارقليط(لفظذكرفصولهمنكثيروفي،عليهوثناؤهملهالناسحمدكثر

انهوقالكثيرأ،حمدأيحمدالذيومعناها،اليونانية)بركلتوس(لكلمةنعريب

إلهلانور:منبأحرفبابهافوقسطورأرأىالجنةمننزللماأدموان،اللهرسول

الثهيظهرهاالتيالآياتأن:قالانهالمسيحعنويروىاللّه،رسولمحمداللّه،إلا

الذينظيرنفسيأحسبولستبه،الييوحىكاأتكلمأنيعلىتدلبديعلى
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لسثلأنني(،القديمالعهدعنهيتحدثالذيالمحثظرالمسيح)يقصدعنهتقولون

..)مسيا(تسمونهالذي،اللهرسولحذاءسبورأورباطاتأحللأنأهلاَ

تبشيرفيوافيأكلاماَوالأربعينوالرابعوالأربعينالثالثالفصلينفيويذكر

،بلهمبصرحأنالمسيحمنطلبواالتلاميذلأن،وسلمعليهاللهصلىكحمدالمسيح

.شأنمنهلماويبينحقيقتهيعلنكافصرح

المسيحعنينقلهفيما،والمسيحيةاليهودبةالعفيدنبنك!لكالا!يلهدابخالفد-

نابينتدالمسيحانفيقررللفداء،السلامعليهإبراهيمبهتقدمالديالذبيحبشأن

أقولألحقالبهود:توراةفيمذكورهوكما،اسحقوليساسماعيلهوالذبيح

وفقهائنا،كتابناخبثتعلمونجبريلالملككلامفيالنظرأمعنتم)ذاائكملكم،

العالميعلمكيفولكناللّه،يحبككيفكلهالعالمسيعلمابراهيمياقالالملاكلأن

اذهاهو:إبراهيمفأجاب،اللهعبةلأجلشيئاَتفعلأنعليكيجبحقاَدلّه؟محبتك

ابنكخذقائلأ:إبراهيمحينئذِاللّهفكلماللّه،يريدماكليفعلأنمستعداللهعبد

ولدلماوهوالبكراسحقيكونفكيف،ذبيحةلتقدمهالجبلالىواصعدوبكرك

سنينتسبع)بنإسماعيلكان

الرساللب-

بقيةأماالجديد،العهدرسائلمنالأولىالجموعةالمعتمدةالأربعةالأناجيلتمثل

أعمال)رسالةوهما:منفردنان،رسالتانمنها،رسالةوعشرونثلاثفعددهاالرسائل

أربعةاحداهماتضم:الرسائلمنومجموعتانيوحنا(،)رؤياورسالةللوقا،(الرسل

الكاثوليكية.الرسائلوهيرسائلسبعالأخرىوتضم،بولسرسائلوهيسفرأعشر

الثالث،الانجيلصاحبللوقاالرسالةهذهوتنسب)1(:الرسلأعمالرسالةأ-

فيكبيراثرلهاكانممنطائفةوتاريخ،الحواريينحياةتاريخالرسالةهذهوموضوع

مااوحياتهمتاريخمعناها:)اعمال(،وكلمة،وغيرهمالتلاميذمنالمسيحية

ومعناها)الرسل(،الرسالةهدهعنوانمنالثانيةالكلمةأما،عنهمأثروماعملوه

115-113:وافيد.علي/ل!سلامالسابقةالأديانفيالمقدصةالأدفارانظر()1
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الربارسلهمقدهؤلاءأنيعتقدونلأنهم)الحواريون(،المسيحيينمصطلحفي

الناسبينالمسيحيةلنشرالعالمشعوبنحتلفالى-يزعمون-كما()عيسىوهو

بسببالاسخريوطي()يهوذامنهماستبعدحواريأ،عشراثناوعددهم،وهدايتهم

رفعه-بعدالمسيحلهظهرالذي)بولس(بعدفبمااليهمضموقد،للمسيحخيانته

الضالة.الأممإلىوأرسلهالنصاري-،يعتفدهماحسبعلى

يعرضبل،بولسوتاريخالحرارفيتاريخعلىتقتصرلاالرسالةهذهانكير

كبرناباوالتابعينالتلاميذمنالمسيحيةفيكبيراثرلهمكانممنطائفةلتاريخ،كذلك

عملهومابولسحياةبتاريخهذهرسالتهفيخاصبوجهلوقااعتنىوقد.ومرقص

كثابه.صفحاثنصفعلىيزيدماوحدهعليهوقفلقدحتى،المسيحيةلنشر

الرئيسيموضوعهاانفيالأربعةالأناجيلمعتنفقالرسالةهذهكانتولما

الأساسيوالموضوع،المسيحتاريخهوللأناجيلالأساسيفالموضوع،تاريخيموضوع

على(التاريخية)الأسفاركلمةتطلقلذلك،بعدهمنأنصارهتاريخهوالرسالةلهذه

الرسل.اعمالورسالةالأربعةالأناجيل

وهونفسهللموضوععرضتقد!كلةأخرىرسائلالمسيحيالتاريخويذكرهذا

الرسل()أعمالرسالةأشهرهاومن،باسمهسميتأنهاحتى،الحواريينتاريخ

الرسائلمنعداهماورنضتلوقا،رسالةاعتمدتالمسيحيةالكنيسةولكنلبرنابا،

منالىنسبتهاصحةوعدمبزبفهاوحكمتنفسهالموضوععنتحدثتالتيالأخرى

علىنفسهالحكمحكمتكماعليهاوحكمتوالتلاميذ،الحوارينمناليهمتنسب

عهودهمفيالمسيحيينلدىمعروفةكانتالتيالأناجيلمنالأربعةالأناجيلعداما

منعداهاماوانقرضللوقاالرسلاعمالرسالةبقيتذلكأجلومن.الأولى

الاالمسيحيالناريخيحدثنافلالوفا،رسالةلهتحدثتلماعرضتالتيالقدكلةالرسائل

دانلوقا،رسالةوبينبينهاالخلافمبلغعنبهيعتدثميئاَنعلمنكادولااسمائها،عن

وبينبينهالخلافومبلغبرناباالمجيلعنذكرماضوءفينستنتجأنالممكنمنكان

يكونأنبدلابرنابا،الىينسبال!يالرسلاعمالرسالةان،الأربعةالأناجيل

للوقا.الرسلأعمالرسالةعنكبيرأاختلافاَالتاريخبمقصصهفينحتلفأكذلك
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النعلبمبة:الرسالل2-

منهاالبونانية،باللغةبولسكلهاكتبهارسالةعشرةأربموعددها)1(:بولسرساللأ-

.تلاميذهبعضالىرسائلوأربع،الشعوبوبعضالبلادبعضالىرسائلعشر

رسالة:فهيالشعوبوبعضبعفالبلادالىأرسلهاالتيالعثمرالرسائلأما

أهلالىورسالةكلاطيا،أهلالىورسالةفورنتوس،أهلالىورسالنان،الرومانإلى

أهلالىورسالثان،كولوسأهلالىورسالة،فيلبيأهلالىورسالة،افسوس

العبرين.الىورسالة،تسالونيكي

تلميذهالىرسالتان:فهيتلاميذهبعضالىأرسلهاالتيالأربعالرسائلوأما

فبلبمون.تلميذهالىورسالة،نيطستلمبلىهالىورسالة،تبموثاوس

وحدهالتستغرقإنهاحتىالجديد،العهدمنحيزبثبرالرسائلهذهوتستأثر

المسيحيةالديانةعقائدمنلكثيرمفصلةصورةفيتعرضوهي،صفحاتهثلثنحو

العقيدةثوضيحالىعنايتهامنكبيرأقسطاَوتوجهواخلاقها،وعباداتهاوضرائعها

الع!ليث.ومبدادتهوبنوتهالمسيحلألوهيةوتقريرا

اعتمادهامنكثربولسرسائلعلىالحاضرةالمسيحيةتعتمدذلكاجلومن

الىتنسبمماكثربولسالىالمسيحيةهذهوتنسبالجديد،العهدأسفارمنعداهاماعلى

-.بولس-أيوحدهاليهعندهمتنصرفاطلقتاذا()الرسولكلمةانحتى،سواه

للعقائدكذلكعرضثقدالرسلأعمالورسالةنفسهاالأناجيلأنصحبح

ثناياوفيمجملةصورةف!الأمور0هدعنثحدثثولكنها،والأخلاقوالشرائع

فيأوردتهقدالأمورهدهعنذكرتهماوبعض،وانصارهالمسيحعنالتاريخيقصصها

جعلتقدبولسرسائلأنحينعلى،والتوضيحالشرحيعوزهاغامضةعبارات

صريحةوكانت،واضحةمفصلةصورةفيوعالجتها،الأصيلموضوعهاالأمورهذه

ال!ليث.وعقبدةدلّهوبنوتهالمسيحألوهبةاثباتفيالصراحةكل

116،117:السابقالمصدر)1(
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فكانذلكقبلامام(،)364سنةفيإلاجميعهاالرسائلهذهالكنيسةتعتمدولمهذا

المنعقدنيقيةمجمعانحنى،بولسإلىنسبتهصحةفيشكموضعالرسائلهلىهبعض

عليه،مدسوسةمزيفةواعتبرهاالعبرانيينإلىبولسبرسالةيعترفلمم()325سنة

اليونانية،باللغةالأصلفيكلهاكتبترسائلسبعوهي:الكاثوليكيةالرساللب-

ورسالتانالصغير،يعقوبللحواريرسالةمنها،مختلفةعهودفيوكتبت

الرابع،الالمجيلصاحبيوحناللحواريرسائلوثلاث،الحواريينكبيرلبطرس

الصغير.يعقوبأخييهوذاللحواركطورسالة

كثيرأنسبتهنزبدلايسيى!يزالاالجديدالعهدفيكلهاالرسائلهذهتسنأثرولا

الرسالتانوهيالرسائلهذهمنالأخيرةالثلاثوالرسائل.المائةفيخمسةنسبةعلى

.واحدةصفحةمنهارسالةكلتتجاوزلايهوذا،ورسالةليوحناوالثالثةالثانية

وعباداتهاوشرائعهاالمسيحيةالديانةعقائدمننواحلبعضالرسائلهذهوتعرض

موضوعهافيإذنتتفقفهي،المستحدثةالباععلىعبالردخابوجهوئعنىوأخلاقها،

أجلومن،الموضوعلهذااستيعابهامبلغفيكثيرأعنهاتقلكانتوان،بولسرسائلمع

(.التعليمية)الرسائلاسمالكاثوليكيةوالرسائلبولسرسائلعلىيطلقذلك

c)سنةفيإلاجميعهاالرسائلهذهالكنيسةتعتمدولم 364t(فكانذلكتبلأما

أصحابها.الىنسبتهاصحةفيشكموضعمنهاكئير

الرابع،الالمحيلصاحبالىوتنسب()1(:النبوي)السفرأويوحنا()ر،يارسالة3-

المسيحيةالديانةحقائقمنبكثيرفيهاإليهوأوحييوحنار؟هامناميةرؤياوهي

يلي:ماالرؤياهذهعلبهانثشملالتيالأموراهمومن،المستقبلوأحداث

متمنطقاشببشيخصورةفيتارةعلبائهفينصورهفهي،المسيحألوهيةتقريرا-

كواكب،سبعةيديهفيويحملبالشرر،عيناهوتقدحذهب،منكنطقةثدل!هعند

قائمخروفصورةفيتصورهوتارة،حدينذوماضسيففمهمنويخرج

اعين.وسبعةقرونسبعةلهمدبوحكأنه

.118،911:لسابقاالمصدر()1
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بحميعوعلمهالكنيسةشؤونعلىعليائهفيداشرافهالسماءفيالمسيحسلطانتقرر2-

للمسيح.وخضوعهمالسماءفيالملائكةأعمالوتبينعليها،والقوامينأحوالها

الذيهووأنه،المسيحعلىويعرضونالقيادةيومسيبعثونالناسانثقرر3-

ب!ساءته.والمسىب!حسائهالمحسنفيجزيأعمالهمعلىحسابهمسينولى

ه!هوثذكر،الانسانيالعالمفيستحصلالتيالأحداثمنطائفةتلىكر-4

اللتينالغريبثينالدابتينخبرذلكومن،مبهمةرمزيةصورفيالأحداث

الماء،منوالأخرىالأرضمنإحداهماتخرج،الساعةقيامقبيلستخرجان

.الناسوثكلمان

ذلكقبلأمام(،)363سنةفيالىالرسالةهذهالمسيحيةالكنيسةتعتمدولم

.الحوارييوحناإلىنسبتهاصحةوفيحقائقها،فيكبيرشكموضعفكانت
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الثالثالمبحث

المجامع

العقائدمنكبيرةجملةلأن،المسيحيةمصادرأهممنتعدالمسيحيةالمجامع

وانماالجديد،أوالقديمالعهدمنالمسيحينعندمستندلهاليستالمسيحيةوالشرائع

الجامع.هذهقراراتعلىواعتقادهاتبنيهافياعتمدوا

حياتهمفينظامهارسلهمرسمقد،المسيحيةالكنيسةفيشوريةهيئاتوالجامع

وعشرينباثنتينلهمالمسيحتركبعدبأورشليمالجمععقدواحيث-،يقولون-كما

التوراةبشرائعالتمسكوعدم،الختانكسألةالتمسكعدم،الجمعذلكوقررسنة،

ذبائحوأكل،الدموأكل،المنخنقةوأكلالزنا،بتحريمإلا،التوراةشرائعمنوغيرها

بالعقيدةيتعلقمالدراسةالجامعجمعمشةالجمعبهذاالرسلسنوبذلك،الأوثان

)2(.الرسلاعمالرسالةفيلوقاالمجمعهذاذكروقد)1(،والشريعة

فيللنظرالمسيحيالدينلرجالالكنيسةتعقدهالذيالتجمعهوفالجمعاذن

والتشريعية.العقائديةبالقضاياالمئعلقةالمسائل

موجودةنكونلمالجامعوسلطةالكنيسةمؤسسةأنإلىهناالاشارةمنولابد

جدلمحل-وهذاما،بسلطةللحوارينصرحالمسيحانقلنا"واذا،المسيحزمنفي

فيسلطانمناوتيمابعضمنحهميتعدلمالأمرانفيهشكلافمما-اليومحتى

الحواريونهؤلاءبهقامماندرسوعندما،تساوسةمنهميصنعولم،بالتوبةالتبشير

للديناخلاصهمعلىظلوااذ،كنيسةانشاءفيفكرواأنهمنجدلا،اعمالمن

093(.شعائرعلىدتةبكلوداوموا،اليهودي

012.:زهرةأبومحمد،النصرانيةفيعاضرات()1

عشر.الخامث!الاصحاح/الرسلأعمالرسالةانظر)2(

.012121،جيبير:شارل/المسبحبة)3(
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مجمعكلف!نأجلها،منانعقدتالتيوالموضوعاتالجامعهذهاستعرضنالاذا

بينالصراعواحتدمالجدلفيهاكثرقضيةمناقشةأو،مشكلةلمعالجةالاعفدمامنها

يرضى،منعنهايرضىقراراتإلىالجمعهذاينتهيثم،انفسهمالكنيسةرجال

الكنيسةسلطانبقوةالقراراتهذهثفرضماسرعانثم،يغضبمنويغضب

لمأنها،الجامعهذهفيماواخطر.الأحيانبعضفيالدولةسلطانبقوةاوالدفي،

دانماوأعمالها،الكنبسةلثنظيمالاجرائيةأوالشكليةالقضابامعالجةعلىتقتصر

المسيحيةالمعثقداتبأصولعلاتةذاتجوهريةقضاياالأحيانمنكثيرفيعالجت

)1(.المسيحوطبيعةكالممليث

)2(:قسمينالىالمسيحيةالجامعوتنقسم

وتسمى،والمذاهبوالطوائفالكنائسلكلالشاملة،العامةالجامع:الأولالقسم

-.المسكونةالأرضالى-نسبةالمسكونيةبالجامع

قسمين:إلىتنقسموهي،الخاصةالجامع:الئانيالفسم

.واحدةكلةالخاصةالملية:الجامعأ-

محدد.مكانومللمذاهبتجمعالتيالإفلبمبة:الجامعب-

الفواعدبثقريرتخثصلأنها،المسكونيةالجامعهي،الجامعهذهوأخطر

المجامععددأن:المؤرخونويقولالثشريع،سلطانولها،العامةالدينيةوالقرارات

،9186عامإلىالمسيحيالأولالقرنمنالمدةبينانعقدتالتيالمسكونيةالعامة

الثيوهي،أربعةشأنأ،وكبرهااثرا،وأبعدها،الجامعواخطرمجمعأ،عشرينتساوي

التشريعمظاهرورسمت،العقيدةحدودفحددث،للمسيحيةا،ولىالقرونفيعقدت

المسيحية:اتباععند

م.325فيالمنعقدنبقيةمجمعا-

.925:القدسجامعة/ادبانمقارنة)1(

ابومحمد/النصرانيةفيومحاضرات494594:شليرؤوفد./المسبحيةعلىأضواءانظر)2(

.012:زهرة
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م.381فيالمنعقدالأولالقسطنطينيةمجمع2-

م.431فيالمنعقدأفسسمجمع3-

م.451سنةخليكدونيةمجمع4-

رعابةتحتالقسطنطبنيةقربنيقبةمدينةفيالجمعهذاعقدوقدنيقيهْ:مجمع:الأول

أرسلهالذياسبانيا،اسقفبهتقدماقتراحعلىبناءَ،قسطنطينالإمبراطور

"ريوس(بينالرومانيةالدولةأرجاءعمثخلافيةقضيةلحلالإمبراطور

بطريركيتبنىبينما،الموحدينرايبتبنىأريوسوكان،الأسكندريةوبطريرك

)1(.السلامعليهلعيسىالمؤلهينرأيالأسكندرية

الروما،منالوئنيينمنمختلفةطوائفدخلتأنبعد،الاختلافهذاظهروقد

تامغير،التكوينتامغيرمزيجفيهفتكون،المسيحيالدينوالمصرلن،،واليونان

دينهفيتفكيرهفيأ"لرماالأولىعقائدهمنعندهبقيقدوكل،والإمتزاجالاتحاد

الدينذلكفيدخلوممن،القديممناعتنقمامقتضىعلىيسيروجعلهالجديد،

هذهكانتولقدضوئها.علىاعتنقوهمايفهمواأنأرادوافلسفيةأراءلهمفلاسفة

بعدبالأماناحسوافلما،الرومانيةالاضطهاداتمدةتظهرلاكامثةالاختلانات

يكونوالمهمواذا،الكامنةالخلافاتظهرت،عنهموالسماحالعفوقسطنطبناعلان

أهو،المسيحشخصحوليدورالخلافوكان،المسيحباسمالتعلقفيالامتفقين

كنزلةاللّهمنفهو،رسولمناكبرخاصةصلةباللّهلهامفقط؟اللّهعندمنرسول

؟)2(الابن

سنةنيقيةمجمععقدالىفدعا،المسيحيينبينالنزاعيحسمانقسطنطينوأراد

إبنالمسبحبةمؤرخيقولهذاوفي،المنخاصمةالفرقالىرسائلبذانهوأرسلم،325

ناجتمع،والأساقفةالبطاركةفجمع،البلدانجميعالىقسطنطينالملكنجعث:البطريق

الآراءفينحتلفينوكانوا)4802(،الأساقفةمنوألفانوأربعونثمانيةنيقيةفي

026.:القدسجامعة/أديانمقارنة)1(

.122:زهرةأبومحمد،النصرانيةفيعاضرات()2
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كانمنومنهم،اللهدونمنإلهانوأمهالمسيحأن:بفولكانمنفمنهم،والأديان

كانمنومنهمنار،شعلةمنانفصلتنارشعلةكنزلةالأبمنالمسيحأنيقول

كلمةلأن،الميزابفيالماءكلركمابطنهافيمزدانمااشهر،تسعةمريمبهتحبللم:يقول

انسانالمسيحأن:قالمنومنهمالولد.يخرجحيثمنوخرجتاذنها،فيدخلتاللّه

لمألهةثلاثةإنهم:يقولكانمنومنهم،جوهرهفيمناكواحد،اللاهوتمنمخلوق

11(.الرسولبولسمقالةوهي،المسيحبألوهيةيقولكانمنومنهمتزل،

يتناظرواأنفأمرهم،فرقةكلمقالقسطنطينوسمع،المختلفوناولئكاجتمع

خاصاَمجلسأوعقد،بولسرايالىجنحواخيرامن؟!معالصحيحالدينلينظر

اخذواالذينهموهؤلاء.318()عدتهموكانت،الرأيهذاكثلونالذينللأساقفة

لتصنعوا،مملكتيعلىاليوم2سلطثكمقد:لهموتالوفضيبه،،وسيفه،قسطنطينخاتم

.()المزمنينوصلاح،الدينقوامفيهمماتصنعواأنلكمينبغيما

اعماله،سيرطربفةعلىمحتجةالجتمعهذامنالأكلبيةخرجتوبينما

عشر،والثمانيالثلاثمائةبالمتمثلةالأقليةف!ننيه،مورسال!يالفكريوالارهاب

وأهمها:،المسيحيةمساركيرتوالتيالمؤتمر،قراراتتصدرأنمنمُكنتتد

بتاتاَ.اللّهابنمنخلاقدالزمنبأنالقولتحريما-

البشرية.خطيئةعنتكفيرأليصلبونزولهالمسيحوبألوهية،بالتئليثالقول2-

.أخرىمرةيتزوجبأنالكهنةمنيزمللمنالتصريحعدم3-

السابقة.القراراتمعتتعارضلاالئيالمفدسةالكنبالجمعاخنار4-

)3(.العقيدةهذهعلىبخرجمنكلطرد5-

أوامرالناسعلىتلفيكهنونيةوجماعةحكومةنفسهفرضالمجمعف!نوهكذا

منيتلقونهالاالدينتعاليمأنوترر،كارهينأوراغبينيطيعواأنوعلبهمالدين

.79،89:شبىرؤوفد./المسيحيةعلىأضواء()1

.125:زهرةابومحمد/النصرانيةفيعاضرات()2

.165:شل!واحمد99cشلى،ورؤوف126،:زهرةابوأنظر()3
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فياقوالهموأن،الكهنوترجالافواهمنتلقيهامنلابدبلرأساَ،المسيحيةكثب

؟!وافقتعأمالنصوأخالفتسواءحجة،ذاثها

كلفيوتتبعها،رايهتخالفالتيالكتببتحريفأمرالجمعف!نهذاعلىوبناء

فراءثها)1(.تحريمعلىالناسوحث،مكان

الجمع،لهذاالموضوعيةالانتقاداتمنالكثيروالمؤرخونالباحثونوجهوقد

الانتفاداث)2(:هذهاهمومن

أمرها.علىمغلوبةبأقليةقراراتهاتخذالجمعانا-

الجمع.اليهانتهىالذيبولسمذهبترجيحفيالأولىاليدقسطنطينللملككان2-

ليسأنهملاحظةمع،العقيدةفيمسألةنرجبحفيقسطنطينبرايبؤخذكيف3-

فقطيعطفمحايدأالجمعانعفادحثىفمازالمسيحيأ،ولاقسبسأ،ولافديسأ،

؟!المسيحيينعلى

الىالرجوعغيرمنتحرمأولتحلالأناجيلفيالدينيةالجمعسلطةهيما4-

؟!الأناجيلفيالنصوص

عبسىبألوهيةالقولفيالملكاثبعواالذبنالأساففةأحدموقفنفسيرككنكيف5-

؟-أريوسمذهبإلىيدعووراحبها،ونددعارضهاالفرصةلهسنحتعندماثم

بطريركاَعينهحتىقسطنطينالىتقربالذي)أوسابيوس(،الأسقفهوذلكم

مجمعفيذلكوأظهر،أريوسمذهبالىيدعووراحفانقلب،للقسطنطينية

بطريركوضربوا،بالأيديملاكماتإلىفيهالمناقشاتانتهتالذي)صور(

كيفأوسابيوس؟لرأيمخالفأكان،نهالوثنيةمنهليخرجراسهعلىالأسكندرية

ألوهيةعلىالموافقينمنواحدأكانالرجلأنمع،الموقفهذاثفسيريمكن

رغمالقراراتقررقدنيقيةمجمعأنعلىدليلأالحدثهذايعطيناألا؟المسيح

؟!الحاضرينأنف

127.:زهرةأبومحمد/النصرانبةفيمحاضرات(1)

99.:شلىرؤوفد./المسبحيةعلىاضواء)2(
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القسطنطينية،علىكلبتالتوحيد،فيأريوسمقالةان:المؤرخونويقول

رؤساءالكنائسمنكثيرعلىكانوفد.واسيوط،والأصكندرية،وبابلوأنطاكيا

به.الاستمساكعلىويحثونبالنوحبديستمسكونموحدون

بالكثرةقوياَكانفالتوحيد،المسيحوالوهيةالتوحيدبينقوياَصراعاَلمجدوهك!ا

السلطانقوةولكن.الوثنيةوبقايا،السلطانبقوةالمسيحوألوهية،الايمانوقوة

الاالسطحعلىيظهرولم،الحقالمذهباختفىحتى،الأولالمذهبنورطمست

)1(.المسيحالوهية

م.381سنةالأولالفسطنطينيةمجمع:الثاني

مجمعبدأهلمااستكمالاًكانلأنه،المسيحيينعندالمهمةالمجامعمنالجمعوهذا

منالثالثالأقنومعنشيئأي!كرلملكنهاللّه،إبنوانهالمسيحالوهيةاقرالذينيقية

المسيحي.الئالوثليتمالقدسالروحألوهيةالمجمعهذاأقرحيث،الثالوث

قالحيثالفدس،للروحالتأليهمسألةفيظهرتقدافكارأهناكأنويبدو

فتقبلهاالمقالةهذهوشاعت،مخلوقهووانمابألهليسالقدسالروحان)مكدونيوس!

فيهالمجتمعينعددوكانذلك،أجلمنالمؤتمرهذافانعقد،المؤلهونوخالفهاالموحدون

أسقفأ)2(.وخمسينمائةعنيزيدلا

المجمع:هداقراراتاهموكان

الإلهي.اللاهوتمنفهي،حياتهوهياللهروحهيالقدسالروحأناثباتا-

القرار)3(.هدايخالفمنوكل،واشياعهمكدونيوسلعنة2-

وضعهاالتيالأمانةفيزادوا:قرارهمبيانفيالمسيحيةمؤرخالبطريقابنيقول

الربالقدسبروحالاكاننيقيةفياجتمعواالذينأسقفاَ،عشروالثمانيةالثلاثمائة

الأبأنوثبتواوممجد،له،مسجودوالإبنالأبمعهوالذي،الأبمنالمنبثقالمحي

131.:زهرةأبوعمد/النصرانيةفيعاضرات()1

261.:الفدسجامعة/أديانمقارنة()2

101.:شبيرؤوفد./المسيحبةعلىاضواء)3(
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تثليث،فيوحدية،خواصوثلاثة،وجوهوثلاثة،أقانيمثلاثةالقدسوالروحوالابن

،واحدةطبيعةواحد،جوهرواحد،اله،اقانيمثلاثةفيواحدكيان،وحديةفيوتثلبث

اقانيمه)1(.وتمتالتثلبث،تقرروهكذا

431xسنةايهولأفسسمجمع:الثاك

ذلكفيظهرتالتي،البدعاصحابمحاكمةالمجمعهداعقدمنوالغرض

علبه،قاصرةأدمخطيئةأنفيعتفدالأولأما)نسطور(،و)بيلاجيوس(ومنهم،الحين

رتبثه.منوأسقطهحرمهثمالمجمعفناثهوالفداء،الخلاصقضيةانكروبذلك

طبيعةبأننادىأنلبثماالقسطنطينيةعلىأسففاَكانفقدنسطوروأما

المسيحأنيعتقدكانوانونسطور.الناسونيةطبيعتهعنمنفصلةاللاهوتيةالمسيح

)2(.ألوهيتهأنكرأنهالاالبشر،فوق

ونسبة،الأبمنالألوهيةفأقنوم،وطبيعةأقنومأهناكأنيقررنسطورومذهب

مأفمريمداذن،مريممنمولودوهوالانسانوطبيعة،الأبالىتكونالألوهية

الابن،معبالمحبةمتحدالناسبينظهرالديوالمسيحاللّه،بأموليستالانسان

اللهوهبهكامباركولكنهالهاَلبسالظاهروالمسبح،الهبةابنهوبيناللهبينوالعلاقة

والتقدبس)3(.الآباتمن

الإكلانمواضيعبأعظمتختصجوهريةكانت،المسيحفينسطورمقالةف!ن)ذن

هوبل،ذاتهحدفيالهاَبكنلمالمسيحانالىذهبنسطورانذلك،المسيحيالدينفي

)4(.خطيئةيرتكبفلماللّه،منملهمهوأو،والنعمةالبركةمنمملوءانسان

اهموكاننسطور،عنهوكاب،الأساقفةمنمائتيننحووحضرهالمجمعوانعقد

فرارانه:

134.:زهرةابومحمد/النصرانيةفيعاضرات)1(

262.:القدسجامعة/أديانمقارنة)2(

3()Y201:شلير،وفد./المسيحيةعلىضراء.

135.:زهرةأبو/النصرانبةفيعاضرات(4)
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متوحد،بطبيعتينمعروفدانسانحق،الهالمسيحوأناللّه،والدةالعذراءمريمانأ-

المسيحيسوعإلهناولدتالعذراءالقديسةمريمأنالقرار:نصوكان.الأقنومفي

والطبيعة.الناسوتفيالناسومع،الطبيعةفيأبيهمعالذي

بشرية.ناسونيةوالأخرى،لاهوتيةواحدة:للمسيحبطبيعتينأقروا-2

مصر)1(.الىونفيهنسطورلعن3-

فلقد،المشرقفيكثيرةبقاعفيانتشرمدهبهأنالا،وطردهنسطورنفبمورغم

والموصلوالعراقالمشرقفيأنباعهوتكاثر،المنطقةهذهفيلهصالحةأرضأوجد

والجزبرة)2(.والفرات

م451سنةخلقيدونيةمجمع:الرابع

وهذاوناسونية،،لاهوتية:طبيعتينللمسيحأناعتبار،السابقالجمعنتائجمن

المعارضوالفريقلاسيما،المتخاصمةالمسيحيةالطوائفبينالنزاعيحسملمالقرار

فيجديدكذهبالأسكندريةبطربركيخرجالمقابلةالجهةوعلى،مذهبهبنشرأخذ

اللاهوتانهما،واحدةطبيعةفيطبيعتانائهما:نيقول،المسيحطبيعةتفسير

وفرر،الثانيأفسسمجمعالأسكندريةبطريركعقدولهذا،المسيحفيإلتقياوالناسوت

فغضبت.والناسوتاللاهوتنيهااجتمعواحدةطبيعةللمسيحان:مذهبهفيه

أفكارذلكبسببوبرزت،اللصوصكجمعالجمعهذاوسمت،الغربيةالكنيسة

لكل.التشريعيسلطانهمدىوكذلكالئاني،أنسسمجمعانعقاد!حة:حولدينية

ذلكانهاءالرومانملكةفأرادت،ودينيةفكريةوفوضىنزاعالمسيحيةالبيئةعمهذا

م)3(.451عامفيخلقيدونيةمدينةفيمجمععفدإلىفدعت،الشغب

نأقرر:أنإلىالجمعوانتهى،متعصبعنيفجوفيالمجمعهذاعقدوقد

طبيعةلناسوتl,وحدها،طبيعةالألوهيةوأن،واحدةطبيعةلاطبيعتانفيهالمسيح

.301:شليرؤوفد./المسيحيةعلىأضواء()1

.136:زهرةابو/النصرانيةفيعاضرات()2

401.501،:شلىرؤوفد./المسبحبةعلىاضواء)3(
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مريمأنقالوا:المجمعتراربيانفيالبطريقابنقالوقد،المسيحفيالتقتاوحدها،

الناسومع،الالهيةالطبيعةفيأبيهمعهوالذيالمسيحيسوعربناالهنا،ولدتالعذراء

واحد)1(.ووجهواحد،وأقنوم،طبيعتانلهالمسيحانوشهدوا،الإنسانيةالطبيعةفي

تحتاسقفاَ،)052(حضرهخلقيدونيةمجمعأن،المسيحيونالمؤرخونويقول

اساسوهو،المثلثةالمسيحيةفيإنشقاقإلىالمجمعهذاادىوتد،الملكةزوجإشراف

كنيستهمبرئيسنزلمابلغهمعندمافالمصريونالحاضر،يومناالىالكنائساختلاف

انقسامإلىادىمما،الجمعذلكبقراراتالاعزافعدمعلىامرهموأجمعواغضبوا،

الكنيسةعنالمصريةالكنيسةانفصالفيالسببهوأدقبعبارةاو،الكنائسفي

:فقالالمصريةالكيسةعنمصرفيالمسيحيةتاريخكتابصاحبلخصولقد،الغربية

اللهبأنتعتقد،الأرثوذكسيةوالسريانية،والأرمنيةالحبشيةالكنائسومعهاكنيستنا

وأنالفدس،الروحوأفنوم،الابنوأقنوم،الأبأقنوم،الأفانبممثلثةواحدةذات

فصيرالعذراء،مريمومن،القدسالروحمنتجسد-الابنأقنوم-أيالثانيالأقنوم

والامتزاج،الاختلاطعنمنزهةجرهريةذاتيةوحدةواحدأمعهالجسدهذا

منواحدةطبيعةالمتجسدالابنصارالاتحادوبهذا،الانفصالمنبريئة،والاستحالة

)2(.واحدةومشيئةطببعتين،

ألوهبةقررفأولها،الحاضرةالمسبحيةالعقيدةالسابقةالأربعةالجامعقررتلقد

الإنسانفيهاجنمعالمسيحأنفرروثالثها،القدسالروحألوهيةنرروثانيها،المسيح

طبيعتينذوالمسيحأنقررورابعها،الاثنينولدتمريموأنفقط،الإنسانلا،والإله

مجامعأنهاعلىالمسيحيوناتفقالأولىالثلاْلةوالجامع،متحدةواحدةطبيعةلا،منفصلتين

كلنظرفيعاماَمجمعاَليسفهوالرابعالمجمعأما،المسيحيينجميعبأحكامهاالتزمعامة

الآتيةوالجامعروما.كنيسةعنبسببهوانشقتبه،تعترفلمالمصريةفالكنيسة،المسيحيين

هذهفكل(،مسكوني)مجمعبأنهتاطبةالمسيحيونعل!اجمعقدمجمعفيهاليسذلكبعد

.138:زهرةابو/النصرانيةفيمحاضرات)1(

.141:السابقالمصدر)2(
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روما)1(.كنيسةعلىانشقاقهابعدالمصريةالكنيسةنيهاتمثللمالجامع

السابقةالأربعةالجامععلىملاحظات

خاصةأمورفيوالشقاقالخلافظروفتحتالاتجثمعلم،المسيحيةالجامعأنا-

المسيحية.بالعقائد

،جديدةخلافاتولدتولكنهاالمسبحية،العقيدةحولالخلافاتننهلمالجامعأن2-

والطرد.الحرمانبقراراتوعمقنها

رسائلمنولاالأناجبل،مننصوصعلىنعنمدلموالقراراتالمنافشاتأن3-

الرسل.

الأربعة:الجامعهذهبعدعقدتالتيالجامعأهمومن

م553عامالثانيالقسطنطينبةمجمعالحامس:

حتى،الأرواحتناسخفكرةاعتنقالأساقفةبعضأن،الجمعهداعقدوسبب

لمالمسيحشخصأنالأساففةبعضقولفيوكذلك.تيامةهناكليسإنهقالوا:لقد

فيهالحاضرينعدةوكانث،الجمعهلىالذلكفاجتمعخيالأ،كانبل،حقيقةيكن

دانكارالأرواحبتناسخقالواالذينالأساقفةهؤلاءحرمانوترروااسقفاَ،)014(

زمرةمنوطردهملعنهمبلخيالأ،كانالمسيحبأنقالوايناللىوكذلك،القيامة

مجمعقراروم!نها،السابقةالجامعقراراتثبتوابل،بذلكيكتفواولم،المسيحيين

خلقبدونية)3(.

م068عامالثالثالفسطنطينبةمجمع:السادس

سنةالميلاديالسابعالقرنفي(مارون)يوحنااسمهرجلظهور،انعقادهوسبب

فيالطببعتينلإلتقاءواحدةمشبئةذوولكنهطببعنين،ذوالمسيحأنيفولكان،)667(

.142:السابقالمصدر1()

.801:شليرؤوفد./المسيحيةعلىاضواء)2(

143.،142:زهرةأبوعمد/النصرانيةفيعاضرات()3
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ناالامبراطورإلىفأوعزوا،القساوسةبقيةرفضهاالمقالةهذهولكنواحد،أقنوم

مشيئتين)1(.وذو،طبيعتينذوالمسيحبأنليقرعامأ،مجمعأيعقد

المنطقة،تلكفيدعوتهوانتشار،لبنانإلىمارونيوحناهربالىالمجمعهذاادىوقد

روما.كنيسةعن)الموارنة(بسمواالذيناتباعهإنشقاقالىالمطافنهايةفيأدىمما

أننا:يليماالمجمعنصوكانأسقف،)928(عضورالمجمعهذاانعقدوقد

معالمستوىالدائمالأزليةالكلمةهوالذيالوحيدالابنالثالوثالواحدبأننؤمن

الجوهرفيبلاهونهتمامأبناسوته،تماماَبعرفواحد،ووجهواحد،أقنومفيالإلهالأب

واحد"2(.أقنومفيومشيئتينوفعلينتامتينبطبيعتينالمسيحيسوعربناهوالذي

م787عامالثانينيفيةمجمع:السابع

وقررم،754عاممجمعأعفدالخامسقسطنطينالإمبىاطررأن،انعقادهوسبب

)3(.المجمعهذا

.العبادةفيوالثماثيلالصورإتخاذتحريم-ا

العذراء.مريممنالشفاعةطلبتحريم2-

الحضورعددوكانم،787سنةالثانينيفيةمجمعانعقدالجمعهذاولأجل

التالية:القراراتوأصدروااسقفاَ)377(

والقديسين.المسيحصورنقديسا-

ربناالىالنظرلأن،والطرقات،والبيوت،المقدسةوالأبنية،الكنائسفيوضعها2-

)4(.فيهمالتفكيرالىبالميليشعرهوالقديسين،ووالدنهالمسبحبسوع

.143:السابقالمصدر1()

143.:زهرةابومحمد/النصرانيةفيمحاضرات()2

شبيرؤوفد./المسيحبةعلىاضواء)3(

.112:السابقالمصدر()4
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م986الرابعالقسطنطينبةمجمعالئامن:

للروحأحديتعرضولم(،المسيح)طبيعةالسابقةالجامعفيالخلافاساسكان

فحكم،الموضوعهذا،القسطنطينيةبطريركاثارحتى،انبثقشبمءايومن،القدس

نائلاَ:رومابطربركذلكفيفعارضه،وحدهالأبمنكانالقدسالروحانبثاقبأن

أحدهما)1(.منيكنولممعاَ،والإبنالأبمنكانالقدسالروحإئبثاقإن

ذلكبسببوعزل،القسطنطينيةوكنيسةروماكنيسةبينالمعركةوقامت

م،986عامالقسطنطينيةفيمجمعأفعقدأخربطريركخلفهوجاء،القسطنطينيةبطريرك

منالقدسالروحانبثاققضيةفيللنظر(اللاتينيالغربي)الجمعالمؤرخونوشمميه

قراراته:أهممنوكان.والإبنالأب

معاَ.والإبنالأبمنالقدسالروحإنبثاقا-

بروما.الكنيسةإلىيرفعانينبغيالمسيحيةبالديانةيتعلقماكل2-

رئيسبهايقولالتيوالطقوسالمراسيملكليخضعونالعالمفيالمسيحيينكل3-

ما.iركنيسة

)2(.واتباعههووحرمانهالقسطنطبنيةبطريركوطردلعن4-

م987الحاسىالفسطنطبنيامجمع(:أخرى)مرةالثامن

،مركزهالىيعودأناستطاعالمعزولالقسطنطينيةبطريركأنانعقادهوسبب

مذهبه،وليقررليبطله،م986عامالرابعالقسطنطينيةمجمعقررهكانماالىفعمد

(.اليونانيالشرقي)الجمعبسميتاريخيأمجمعأعقدفلذلك

قراراته:أهممنوكان

م.986عامالمنعقدالرابعالقسطنطينيالجمعقررهماكلرنضأ-

فقط.الأبعنالفدسالروحانبثاق2-

145.:زهرةابومحمد/النصرانيةفيعاضرات)1(

.113:شليرؤوفد./المسيحيةعلىاضواء)2(
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تعدفلمظهر،قدالكنيسةفيوالفوميالفكريالصراعأنالباحثيلاحظوهنا

وقومية:سلطةمسألةولكنهادين،مسألةالمسألة

إنتصارأالمصريةالكنيسةانفصلتخلقيدونيةفيالمنعقدالرابعالجمعفمنأ-

بطريركها،الىنسبكااهينةاتراهالذيالوطنيلشعورهاوائتصارألبطريركها

الصحيح.هوأنهورأنهلمذهبهفتعصبت،الحرمانمنبهعليهحكموما

القسطنطينيةمدينةفيالمنعقدين،اللاتينيوالغربي،اليونانيالشرقيالجمعينومن2-

)الكنيسةتسمىاحداهما:كنيستينو!ارتاروما،كنيسةعلىاليونانيةالكنيسةانقسمت

)بطرس(هوالأولمؤسسهاأنيعتقدونأتباعهالأنوذلك(،البطرسيةالغربية

)الغرل!ة(وتسمى.بعدهمنخلفاؤهوالبابوات(،)الرسولزعمهمحسبأو،الحواري

وأن،الدينيالسلطانصاحبةانهاتدعيالكنيسةوهده،الغرببلادفيسلطانهالكون

.والبرتغال،وفرنسانداسبانيا،واءلطاليا،بلجيكيا،:الى!كتدسلطانها

الاتعترففلاالأرثرذكسية(:اليونانيةالشرقية)الكنيسةتسمىوا،خرى

كماوالافزاق،الخلاففيهاحدثالتيالقسطنطينيةمجامعسبقثالئيالسبعةبالجامع

واليوئان،روسيا،بلادفيوسلطانها،الرئاسةأو،بالسيادةرومالباباتعزتلا

المتوسط.الأبيضالبحرجزرمنوجانب،والصرب

التالية:الكناثسبينالانفصالتاريخياَتقررفقدهناوالى

.القاهرةرئاستهاومقرر،المصريةالكنيسةأ-

)القسطنطبنية(.رئامشهاومقر،الأرثوذكسيةاليونانيةالشرفيةالكنيسة2-

)روما()1(.رئاستهاومقر،البابويةالبطرسيةالغربيةالكنيسة3-

11123عامرومامجمع:الناممع

)2(.الحكامشأنمنلاالباباشأنمنالأساقفةنعيينأن:نرارانهواهم

.311،411:الابقالمصدرأنظر1()

.115:السابقالمصدر()2
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أم913عامرومامجمعالعاشر:

والغربية،الشرليةالكنبستينبينالفرقةإزالةأجلمنالجمعهذاانعقدوقد

الكنيستين.بينالخلافاتإزالةالىالتوصلفيفشلولكنه،أسقفالفحضرهوفد

97،أمرومامجمععشر:الحادي

يلي:ماتقرروفيه،الكنسيالتأديبئظاملوضعوائعقد

الكرادلة.عددبثلثيالبابواتانتخابأ-

ودمجسدالى،الربانيالعشاءفيوالخمرالخبزاستحالة:عنشاععماالسكوت2-

)1(.المسيح

م1215رومامجمععشر:الثاني

المسيح،جسدإليوالخمرالخبزإستحالةعنشاعماالمجمعهذا!ثوقد

بلي:مافررولذلك

دوجسدإلىيئحولالربانيالعشاءفيوالخمرالخبزأنمنسابقأشاعمااقرارأ-

دبنياَ.مبدأوجعله،المسيح

تشاء)2(.لمنوتمنحهالغفرانتملكالبابويةالكنيسة2-

وأقواهاأثرأ،واعظمهاالجامعهذهوأهم،الكاثوليكيةالمجامعذلكبعدوتتوالى

عشر:التاممعالجمععملاَ

1563عامالى1542عاممن)تريدتو(مجمععشر:التاسع

الأفكارعلىللردعاماَ،عشرينمنلأكثرالمتواصلالجمعهذاانعقدوقد

فرقةظهورالىأدتوالتيالمسيحبة،الجماهيربينظهرتالتيالتقدمية

البروتسئانتية)3(.الفرقةأفكارعلىللردقائمةتراراتهكلوكانت)البروتستانث(،

السابقين.المصدرين)1(

.115:شليرؤوفد./المسيحيةعلىاضواء)2(

.116:السابقالمصدر)3(
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م9186عامرومامجمع:العشرون

الىالثشريعحقانتقلوبذلك)1(.معصومالبابااناقرار:قراراتهأهموكان

نسبوقد،التشريعحقتملكالكنيسةأصبحتطريقهوعن،للكنيسةكراسالبابا

:الياسبولسالأبيقولحيثالمسيحالى)البابا(ثمومنالكنيسةعصمةالمسيحيون

قالعندماالسماويأبيهمنتلقاهالذيالسلطانعينالكنيسةالمسيحالسيدخوّللقد

المسيحيينانداود:الأحدعبدويقولارسلكمْ.أناهكذا،الأبأرسلنيكما:لتلاميذه

المعتقداتوتعيينالقراراتاصدارفيالسلطةكلانتقلتالباباعصمةاثبتواعندما

فطعباَ)2(.حكمهوأصبحروما،حبرالىوالأحكام

.161السابقالمصدر(1)

.015:المنعمعبدفؤادد./الشرائعفيا!اث)2(
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الثالثالفصل

المسيعيةعقائد

تمهيد4الأولالمبحث

التثليتعقيدة:الثانيالمبحت

وأصولهالتثليثحقيقةأ(

التثليثلعقيدةالموجهةالانتقادات2(

الصئبوعقيدةالمسيحألوهية:الثالثالمبحث

المسبحيين.عندهيحماالمسبحألوهيةأ-

المسيح.ألوهيةلفكرةالموجهةالانتقادات2-

الصلب.!صةحقيقة3-

الصلب.لعقيدةالموجهلاالانتقادات4-

.الناسيحاسبالمسيح5-

المسيحيينعندالقيامةيوم:الرابعالمبحث

المسيحيةيئبالخطيئةوعلاقتهالموتأ-

الموتبحدمستقرالأرواحب!

وأحداثهالقياملايومب-
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اكأولالمبحث

لَمهيد

فراغعقبم،14سنة)اغسطس(الرومانيالإمبراطورعهدفيالمسيحيةنزلت

اليهودية،الديانةفيهتحجرتحيث،اسرائيللبنيالدينيالجدبمن،المدىطريل

فيها.روحلا،خاويةومظاهرفيها،حياةلا،جامدةطقوسأواستحالث

هو،الغليظةالماديةهذهوسطفي،نزلتاجلهامنالتي،المسيحيةرسالةوكانت

الضخم.الماديالركامهذاالىالرو!إعادة

فيبالفعلمحددأكانالاطارلأنمحدد،ب!طارالمسيحيةتنزللمذلك،أجلومن

بشرائعتنزللمكمامسارها،مصححةلها،منممةالمسيحبةاتتالتي،اليهودية

الثوراة.فيبالفعلموجودةكانالقوانينهذهلأن،وقوانين

يبدأهوبل،الألوهيةبفكرةيبدألاللمسيحيةالعقائديالإطارف!نثئمومن

لهذا(الأولى)الخطيئةلمجدحيث،التوراةفيموجودةالإطارهداوجذور،بالانسان

هوبينماكله،المسيحيالدفيالفكريدور،لآدم(الأولى)الخطيئةهدهوحول،الانسان

اللّه)شعبليكونواأدم،بنيبينمن،إسرائيلبني)اختيار(حول،اليهوديةفييدور

(.Iالمختار()

اساسيتين:مرحلتيناجتازتالمسيحيةالعقيدةف!نذلكعلىوبناء

منالثانيةوالمرحلةم،425سنةنيقيةمجمعالىالمسيحبعثةمنالأولىالمرحلة

الحاضر.الوقتالىنبفيةمجمع

001.101،عبود:الغنيعبدد./والاسلاموالمسبحبةالمسبح)1(

-303-

http://www.al-maktabeh.com



المسيحية

الهعبادةإلىتدعوتوحيدديانة،المرحلةهذهفانحةفيالمسبحيةكانتوفد

تمضِلمولكنجديد،بدينتعالىاللهأرسلهالبشرمنإنسانالمسيحانوتقررواحد،

إلىتتسربوالانحرافوالزيغالشركمظاهرأخذتحتىالمسيحرفععلىسنينبضع

منواحبانأفد!كلة،فلسفاتمناحيانأاليهاوافدةالمسبحبة،الفرقبعضمعتقدات

المسيحية.فيهاانتضرتالتيالبلادفيسائدةكانتومعتقداتودياناترواسب

وطائفةباللّه،الشركالىعقائدهاجنحتطائفة:طائفتينالىالمسيحيونحيمئذفانقسم

لوائهاتحتالطائفتينهاتينمنطائفةكلوضمالتوحيد،علىمحافظةعقائدهاظلت

)1(.كثيرةفرقاَ

مجمعتراراتخلالمنالموتفعلىسيطرتالتيهيالأولىالطائفةولكن

قوتهمبستمدونصارواأصحابهاأنباعتبارالمسيطرةهيعفائدهافأصبحتنبقية،

السّليثعقيدةالمسيحيةالأوساطفيتسودبدأتوبذلكوالإمبراطور،السلطةمن

التوحبدعقيدةإنقرضثأنبعدالحاضروقنناالىاسنمرتالتيوهي،المسيحوالوهبة

المسيح.وبشرية

هي:الحاضرالوقتفيالمسيحيةالعقيدةأسسأنالقولوكلكننا

السّليث.ا-

.أدمارتكبهاالتيللخطيئةثكفيرأليصلبالبشركظهروظهورهالابنتجسد2-

لأنهالابنفالإله،خطاياهمعلىالناسحسابالابنللألهترك،الأبالإلهأن3-

)2(.الإنسانبنيلفهمأقرب،الإنسانكظهرظهر

الاكان)دستورباسمعرفماعلىالحاضرالوقتفيالمسبحيةالعقيدةوتقوم

ا،ولالقسطنطينيةمجمعفيعليهالزيادةوتمت،نيقيةمجمعفيقُرروالذيالنيقاوي(

012.121،:وافيالواحدعبدعليد./للأسلامالسابقةالأديانفيالمقدسةالأسفار)1(

.501:شلرأحمدد./المسيحية()2
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الكل،ضابطأبواحد،ب!لهنؤمنهو:ْالدستورهذاوصيغة،القدسالروحبألوهية

اللهابن،المسيحيسوعواحدوبربيُرى،لاومابُرىماكل،والأرضالسماءخالق

حق،الهمنحقالهنور،مننوراله،منالهالدهور:قبلالأبمنالمولودالوحيد،

أجلنامنالذيشيء،كلكانبهالذيالجوهر،فيالأبمعواحد،مخلوقغيرمولود

ومن،القدسالروحمنوئحسدالسماء،مننزلخلاصنا،أجلومنالبشر،نحن

وقاموقبر،وتألم،النبطيبيلاطسعهدعلىعناوصلبانساناَ،وصارالعذراء،مريم

ياتيوأيضأ،الربيمينعنجلسالسماء،الىوصعد،الكتبفيكما،الثالثاليومفي

الرب،القدسبالروحونؤمن،لملكهفناءولا،والأمواتالأحباءليدبنعظيمكجد

الناطقوممجد،لهمسجود،والابنالأبمعهوالذي،والابنالأبمنالمنبثقالمحي،

لمغفرةواحدةكعموديةونعترفرسولبة،،جامعة،مقدسةواحدةوبكنيةبالأنبياء،

."الآتيئالدهرفيوالحياة،الموتىقيامةونترجىالخطايا،

77.:السحمرانياسعدد./الأديانمقارنةفيالبيان()1
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الثانيالمبحث

التثليثعقيدة

وأصوله:التثليثحقيقلأأ-

بهقالاذقدكلة،ثقافاتبهاعتقدتقديمموضوع،الآلهةتعددموضوع

على،واليونانوالصينوالهنودوالبابليونالأشوريونبهوقال،المصررت

ومكانتهم.الآلهةعددفيإختلافي

بتعدديدينونالبابليونكانفقد،بالثالوثقالمنأولهمالبابليينولعل

ثلاثة.مجموعةكل،مجموعاتجعلوهاأيأثلاثاَ،الآلهةهؤلاءنظمواولكنهم،الآلهة

يقولونوالإسرائيليونالمصريونكان،بالتثليثيقولونالبابليونكانوبينما

،البابليونبهقالالذيالتعددبينأيبين،بينأخرىحضاراتووقفتبالتوحيد.

،وحدةفيالتعددبدعةفظهرت،والإسرائيليونالمصريونبهقالالذيالتوحيدوبين

عندهمكانفقدعام،الفمنبثثرالمسيحقبلالهنودبهاقالفقدتعدد،فيوالوحدة

يعدونكائواأوواحد،لإلهجوانبثلاثةيعدونهاوكائواو)سيفا()فشنو(و)براهما(

من)فشنو(وهوموجود،هوحيثمن)براهما(فهو،أقانيمثلاثةلهواحدأ)براهما(

مهلك.هوحيثمن)سيفا(وهو،حافظهوحيث

كانعظيماَمعبدأبطليموسفأقام،الاتجاهنفسالأسكندريةمدرسةواتجهت

هيئاتبل،منفصلةارباباَيعدونهاالناسيكنولم،الأربابثالوثمننوعفيهيعبد

واحد)1(.لالهثلاثأ

أنويظهر،المسيحميلادوبعدالمسيحميلادحتىالمدرسةهذهاستمرتوقد

نأوذلك،الحديثةالأفلاطونيةبالفلسفةتأثرعننشأتقدالمثلثةالمسيحيةالعقيدة

الفلسفةإليهاتنسبالتيالمدرسةوهي،الأسكندريةمدرسةزعيمأفلوطين

يتعلقفيمايرىكان(،الميلاديالثالثالقرنرجالمن)وهوالحديثةالأفلاطونية

.9041011:شليأحمدد./المسبحية(1)
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،الحوادثأوصافمنبوصفيتصفلاالأشياءمنش!لمهوالقأن،ومنشأةبالكون

كمالبكليتصفك!رادتنا،)رادةولاكفكرنا،نكرأوليسعرض،ولابحوهرفليس

شيءأولوأنموجد،الىيحتاجولاالوجود،نعمةا،شياءكلعلىويفيضبه،يليق

،الإنتاجقوةالعقلولهذا،منهيتولدكأنهعنهصدروقد)العقل(،هوالمنش!هذاعن

وعن،الأرواحوحدةهيالثيالرو؟تنبثقالعقلومنعنه،يولدكمنليسولكن

.1(شيءكليتولدومنهشيءكليصدرالثالوثهذا

وهو()الأولأو)الواحد(يوجدالوجود،قمةفيأن:أفلوطينمذهبفخلاصة

كذلكوهوبه،شبيهوهو)العقل(،هوكيرهشيئاَيُحدثوفيضه،فياضكاملجوهر

النفسوتفيض!(،)النفسهيمنهصورةفيحدثبدورهيفيضوهوالوجود،مبدأ

فيوواحدواحد،فيثلائة:موجزةسهلةبعبارةأووالبشر.الكواكبعنهافتصدر

()2(.-النفس-العقل)الأول:ثلائة

التيالتثليثوعقيدةجهةمنالمذهبهذافيالوضوحكلواضحالشبهفوجه

منتشرأكانالمذهبهذاانلاحظنالاذا،اخرىجهةمنالمسيحيةعليهااستقرت

الأسكندرية،لمدرسةالفلسفيالمذهبكانوانه،طويلبأمدنيقيةمجمعقبلومعروفأ

أكبرمنكان،المذهبهذافيهاسادالتيالبيئةفيلثأالليالأسكندريةبطريركوأن

لاحظنااذا،الأولالقسطنطينيةمجمعوفينيقيةمجمعفيالمئليثعقيدةعنالمدافعين

قدالمثلثةالمسيحيةالعقيدةأنيظهرأنهوهوذكرناهالذيالاحتمالترجحكله،هذا

)3(.الحديثةالأفلاطونيةبالفلسفةتأثرعننشأت

اقانيمثلاثةعنعبارةاللهطبيعةانعلىيقومالمسيحيينعندوالتئليث

بواسطةالخلقينتميالأبف!لى،القدسالروحواللّه،الابنواللّه،الأبالله:متساوية

المسبحيينالكتابونجدالتطهبر،الفدسالروحوالىالفداء،الابنوالى،الابن

هي:ثلاثةأموراثباتالتئليثعندفاعهمفييحاولون

912.:الوافيعبدواحدعليد./المقدسةالأسفار)1(

.111:شلىأحمدد./المسيحية)2(

.912:الوافيعبدواحدعليد./المقدسةالأسفار()3
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توضح.ولم،إليهواشارت،تصرحولمبهلوحتال!سليث،أصلفيهاوجدالتوراةأنإثبات-ا

.متغايرةكيرجوهرهاف!كانتدان،متغايرةشعبهافيوهيماقانيم،ثلاثةاللاهوتفيان2-

الجوهر)1(.فيوالإتحادالمحبةعلاقةهيبل،بشريةولادةليستوالابنالأببينالعلاقةأن3-

المستقل،الكائنالشخصوهو)أقنوم(مفردهاالأصلسريانيةكلمة!والأقانيم

وابن)أبمتميزينأقانيمثلاثةفيالواحدالإله:بقولهممعناهاللاهوتيونويحدد

أزليونوهمواحد،وجوهرهمواحدةطبيعتهم،بذاتهتائمأقنومكل(،القدسوروح

منالوجوديأخذلمبنفسهموجودفالأبالمنشأ،باختلافولكنسواء،حدعلى

المسيحبرنو!كلثلكليهما،منمنبثقالقدسوالروح،الأبمنمتولدوالإبن،سواه

بشابوالابن،الانتقاموشكعلىالوجهعابسالشيبجللهقدهرمبشيخالأب

كلبهما.علىمستقرةببضاء!مامةالقدسوالروح،للأبضحيةنفسهبقدموديع

عناصرثلاثةاي،أقانيمثلاثةمنيتكونسبحانهاللهأنالمسيحيةفلاسفةويرى

وكل،بروحهحيبكلمتهناطقبذاتهموجودفاللّه،والحباة،والنطق،الذاتاجزاء:او

)الأب(،سميذاناَبصفتهاللهتجلىف!ذامعيناَ،وصفأنعطيهالخواصهذهمنخاصية

نأهؤلاءويرى(.القدس)الروحفهوكحياةظهرواذا(،)الابنفهوئطقواذا

مكونالانسانف!نكذلك،الأقانيممثلثالقانفكما،اللهصورةعلىخلقالإنسان

اللهصورةعلىوناطق،ومثالهالقصورةعلىكائنبذانهفالانسانعناصر،ثلاثةمن

أ2(.ومثالهاللهصورةعلىوحي،ومثاله

مثلهفقد،المسيحيينعندوالتثمبيهاتالتمثيلاثكثرتالمفهومه!اولتقريب

والرائحة،والطعمال!ات:هبمخواصئلاثلهاالتفاحةأنفكما،بالتفاحةبعضهم

الذاتكيرمثلأفالرالحة،واحدةتفاحةانهاولوالعناصر،هذهبينالتمييزويمكن

بالشمس،الثالوث7خرونشبهوكذلك.والرائحةالطعمعلةهيوالذات،والطعم

وشعاع،الشمسجرم:هيأجزاءأوعناصرثلاثةمنتتكونتماماَكاللّهأيضأنالشمس

الشعاعمنمنبعثةوالحرارة،الجرممنمنبعثنالشعاع،الشمسوحرارة،الشمس

.lol:زهرةابومحمد/النصرانيةفيمحاضرات)1(

.902-211:الحاجمحمدد./الحثليثالىالتوحيدمنالنصرانية()2
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ذاتفهي،بالشجرةالثالوثأخربعضمثلوكذلك،واحدةشمسوالكل،والجرم

)1(.واحدةوالشجرةوثمر،وساقاصل

محبة،اللهفقالوا:،الثالوثلغزحلبهيحاولونأخر،تفسيرالىبعضهمويذهب

أخرمنفلابد،الأقلعلىاثنينبينتكونأنلابد،والسعادةالمحبةهذهلمحققوحتى

،إياهلحبهنتيجةالأزلمنولدهالذيالابنفكان،السعادةليجدالهبةهذهاللهيهبه

(.2)القدسالروحكانتوالإبنالأببينالمتبادلةالمحبةهذهوثمرة

تنوعتالنصارىانالا،الثالوثلمعنىوالتعليلاتالتفسيراثهذهكلورغم

؟الذاتنفسهيالأقانيمهذههلوتساءلوا:،واختلفتالثالوثحقيقةفيمعتقداتهم

؟متحدةممتزجةانهاأو؟متميزةمنفصلةهيوهلثعالى؟اللهلذاتصفاتهيأو

فيواشتراكها،الأقانيمهذهاتحادالىيشيرجديد()إسكندرالقسأنومع

لكلأننجدالمسيحيةفيبعمقنتأملحين:يقولانهالا،واحدةإلهيةوصفاتالقاب

والصفاتالألقابمنللاخرما(القدسوالروحوالابن)الأبالثلاثةالأقانيممن

ليستالمقدسالثالوثاسماءإن:ليقوليعودانهإلا،والثقةوالإكراموالمحبةالالهية

وحافظخالقكلفظة،البعضزعمكماوخلائقهاللهبينمختلفةنسبعنكنايات

التالية:الاعلاناتننفيهالذي،ومنعم

)أنا(.ذاتهعنيقول،القدسوالروحوالابنالأبمنكلأانا-

)هو(.الجبةوفي)انت(،الخطابفيللاخريقولمنهمكلأان2-

منفيظهرللأبن،يشهدالقدسوالروح،الأبيحبوالإبن،الإبنيحبالأبان3-

تميزعلىيدلماالنسبمنالقدسوالروحوالإبنالأبمنكلبينأنذلك

أفانيم.ثلاثةفيواحدالهيوجدوأنهالأقنومية

عنمنفصلبنفسهقائمأقنومكلوأن،الأقانيمبينالتمييزعلىيدلهذاوقوله

معبينهاالإلهيةوالصفاثالألقابفيالتامالاشزاككانفكيفبه،متحدكيرالآخر

؟والانفصالالتمييزهذا

.112،)اا:السابقالمصدر1()

.212:السابقالمصدر()2
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الخلافموضعولكن،اتفاقموضعفهوالسّليث،تعتقدكلهاالكنائسف!نلهذا

مريمومنالقدسروحمنتكونالذيالجسدأهو،المسيحفيالإلهيالعنصرهو

نأأم؟واحدةومشيئةواحدةطبيعةصارالإلهيبالعنصرباختلاطهالديالعذراء،

؟)1(طبيعتانلهالثانيالأقنوم

كلاممنفهمناوتد:فيقولالأقانيممفهومتوضيحشنودةزكيالأبويحاول

الله،فيالذيالثلاثةالأقانيمأنبألوهنه،الإكلانإلىكعجزاتهدفعناالذيالمسيحالسيد

حيثمنواحدلاثلاثةأنهمالاواحدأوصارواوذاتأ،وطبعأجوهرأاتحدواوان

أنغير،الابنولاالأبهوليسالقدسوالروح،الإبنهوليسفا،بالأقنومية،

صفاتمنأحدهمالىينسبمالوك،الالهيةوالصفاتالألقابمنللأخرينمالكل

الأقانيمولأن،واحدةالطبيعةأنذلكواحد،كعنىالآخرالىينسبالكاملةاللاهوث

ألهة)2(.ثلاثةالعليةالذاتفيكانوالاثأليف،أوتركيباوتعدددونواحدهمالثلاثة

وعبارائهم،يعبدونثلاثةاللاهوتفيأنيعنقدونالمسيحبينأنهذامنويفهم

بينهموالتشابه،والصفات،والقدمالجوهرفياتحدواوإنمتغايرونأنهمكقنضاهانفيد

صريحةوبعبارةواحد،لشيءأتانيمجميعاَيجعلوهمأنيحاولونكثابهمولكن،كامل

المثليث،فكرةتستغلقالمحاولةهذهعندولكن،والوحدانيةالتثليثلينالجمعيحاولون

أنفسهمكتابهمانحتىالتصدبق،مستحبلةذاتهاهيكماالتصور،عنبعيدةوتصير

والمثليث)3(؟!الوحدانيةبينالجمعالأشياءأصعبمنلأنالتصور،بعيدةأنهايعتقدون

واحد،فيثلاثةبقرلهم:المفهومهذاعنيعبرونماكثيرأالمسيحيينف!نلذلك

يكونأنللواحد!كلكنكيفاذ،للعقلمنافيه!اأنيدركونوهم،ثلاثةفيوواحد

العددعنيختلف)واحد(العددأنشكلاواحد،الوقتنفسفيوهو،ثلاثة

العددبن)4(.بينالمساواةكلكنولامنهجزءوهو)ثلاثة(،

.:زهرةابومحمد/النصرانيةفيمحاضرات)1(

.241:ثنودةزكي/الأقباطتاهـبخ)2(

.301:زهرةابومحمد/النصرانيةفيمحاضرات)3(

217.:الحاجمحمدد./ال!يثالىالتوحبدمنالنصرانية)4(
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التثليث:لعقيدةالموجهلاالانتقادات2-

حقبقيال!مليثأنبعتقدونالمسيحيونال!ليث:لعقيدةالعقليالاننقادأ-

الحفيفيةالكثرةوجدتالحقيفيالم!ليثوجداذاولكن،حفيقيوالثوحيد

!كلكنولاالحقبقيالتوحبدانتفىالحقبقيانوالكثرةالسّليثثبثداذاأيضاَ،

واجيتعددويلزم،محالوهما،الحقيقيينالضديناجتماعيلزموالا،ثبوته

توحيدأدلّهموحدأيكونأنيكلكنلابالتثليثفالقائلأيضاَ،محالوهوالوجود،

أحاد)1(.مجموعهووليس،صحيحثلثلهليسالحقيفيالواحدلأنحقيقيأ،

المنقولةالنصوصمنالكثيرفهناكال!لبث:عفيدةمعتشافضالمسبحأنوالب-

تؤكد،المسيحيينعندالمعتمدةالأربعةالأناجبلفيالسلامعليهالمسيحعن

المسبح.الوهيةوننفيالتوحيد،عقيدة

تعالى:اللهمخاطباَالسلامعليهالمسيحقوليوحناانجيلفيوردماذلكومن

الذيالمسيحويسوع،وحدكالحقيقيالالهأنتيعرنوك،أنالأبديةالحياةهيوهذه

فلمايتحاورونوسمعهمالكتبةمنواحدفجاء:مرقصالمجيلفيوجاء)2(.أرسلته

الوصاياكلأولانيسوعفأجابه،الكلأولهيوحيةايةحسنأ:أجابهمأنهراى

واحد)3(.ربالهناالرب.اسرائيليااسمع:هي

بصوتيسوعصرخالثاسعةالساعةولمحو:الثاليالنصوردمنىإ!يلوفي

تركتني؟لماذاالهيالهي:اك!)4(0شبقتنيلماايليايليقائلاَ:عظيم

اذهيولكن:الجدليةلمريمقالالسلامعليهعيسىأنيوحناالمجيلفيوردكما

والهكم)5(.لالهيوابيكمأبيالىاصعداني:لهموقولياخوتيالى

.912:ملكاويعمدد./الحقاظهاركتابمختصر)1(

.ر:17يوحنا:()2

.28-1203::مرقص()3

05.،2746::متى)49

02.17:يوحنا:()5
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الثالثالمبحث

الصلبوعقيدةالمسيحألوهية

المسيحيين:عندهيصماالمسيحألوهية،-

)اقنومالثانيالأقنوميعظمونأنهمإلاالثلاثةبالأقانيميؤمنونالنصارىأنمع

بنبتالتيهيالإبنتأليهوفكرة،معتقداتهممعظموحوله،غيرهمنكثر(الابن

)1(.الثلاثةالأقانيمفكرةعليها

فصارتالذاتمنخرجتالنياللّهكلمةهي:المسيحأنالمسيحيونويعتفد

قائمأأقنوماَوالكلمةالذاتمنكلوصارت،للكلمةأبأالذاتوصارت،للذاتابنأ

()2(.الابن)اللهالثانيويدعى(،الأب)اللهالأوليدعىبذاته

هوبل،الألوهيةبفكرةلغيرها،يبدأكما،للمسيحيةالعقائديالإطاريبدأولا

لهذا(الأولى)الخطيئةنجدحيث،التوراةفيموجودالاطارهذاوجذور،بالإنسانيبدا

هوبينماكله،المسيحيالدنحطالفكريدور،لآدم(الأولى)الخطيئةهذهوحول،الإنسان

الله)شعبليكونوا7دم،بنيبينمناسرائيلبني)انتقاء(حولاليهوديةفييدور

المختار()3(.

البشرفأبو،الموروثةالخطيئةفكرةهو)الإبن(لألوهيةالرئيسيفالسبباذن

نأشاءتالانسانلهذااللّهومحبة،بعدهمنذريتهعلىالذنبفبقيالخطيئةإرتكب

والصلب،الألمعناءلبتحملالوحيدابنهفأرسلالخطيئةهذهأرجاسمننخلصه

)4(.بنفسهفداهمقديكونوبذلك

.227:الحاجمحمدد./ال!ليثالىالتوحيدمنالنصرانبة()1

401.:مرجانمجديمحمد/ثالوثامواحدالله(2)

.101عبود:الغنىعبدد./والإسلاموالمسيحيةالميح()3

227.:الحاجعمدد./ال!حليثالىالنوحيدمنالنصرانية()4
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(،)الرحمةو()العدلاللهصفاتمنأن:المسيحيينعندالموضوعهذاواساس

ارتكبهاالتيالخطيئةبسببأدمذريةيعافباناللهعلىكانالعدلصفةوكقتضى

صفةوكقتضىبسببها،اللّهعنالبعدوأبناؤههوواستحق،الجنةمنبهافطردابوهم

العدلبينللجمعطريقمنهناكيكنولمالبشر،سيئاتبغفرأناللهعلىكانالرحمة

كمايعيشوأن،انسانشكلفييظهرأنوقبولهووحيدهاللهابنبنوسطإلاوالرحمة

البشر)1(.خطيئةعنليكفرظلماَيصلبثم،الانسانيعيش

لكنهاالهأ،صار)يسوع(اسمهب!نسانتناديولاانساناَ،تؤلهلافالمسيحية

قبضةمنالانسانيفديلكيانسانصورةفأخذتنازلل!نسانحبهف!اللّهبأنتنادي

)2(.إبليسودينونة

لوممستحقوهو،كاملغيرفهوالإنسانأمادته،الكمالينسبالمسيحيةففي

وأللوهنتتعرضوالناساللّهبينوالصلة،الكمالعنببعدهممابرتكبهماعلى

ولايفتدك!،أندلّه-رفقثهيعيد-لكيللأنسانولابد،الإنسانسيئاتبسببالإنفصام

اللهبينشفيعأليتقدماللّهابنعيسىالاوليسئفسه،بهيفتديماالإنسانكلك

يعفوللرحمةمحبأبأنلهمعنهويعلن،كأباللهيعرفالذيالابنفهو،والإنسان

أذنبوا)3(.قدكانواداناليهيعودواأنلهمداعيأبهمويرحبسيئاتهمعن

مريممنويولدانساناَ،يصيربأنوسر،الابناللّهأنالمسيحيةمفكروبرىكما

التجسد(،وقت)مندائسان(،الأزل)منذالهفهومعاَ،دانسانأإلهأيكونلكيالعذراء،

)4(.نفسهلقبكما،الإنسانوابناللهابنفهو،كاملدانسان،كاملالهبذلكوهو

الجديدالعهدمنبنصوصالمسيحالوهيةفكرةعلىالمسيحيونوششدل

منها)5(:

.131:شلياحمدد./المسيحية())

.02:وينسرمسي!/موجوداللههل()2

132.:شليأحمدد./المسبحية()3

.601عبود:الغنيعبدد./والاسلاموالمسيجةالمسيح()4

228.922::الحاجمحمدد./التثليثالىالتوحيدمنالنصرانيةأنظر)5(
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تفسيرهالذيعمانوئيلاسمه)ويدعونمتىإلمجبلففي:المسبحعلىالثهألفاباطلاق1-

كانالبدء)وفييوحنا:انجيلمستهلفيوردماذلكومن،الكلمةوهومعنا()1(.الله

()2(.اللهعندالبدءفيكانهذا،اللهالكلمةوكان،اللهعندكانوالكلمة،الكلمة

)يسوع:العبرانيينإلىبولسرسالةفيكماالأزليفهوالثه:أوصافنفسلهالمسيح2-

الأبد()3(.الىواليومأمسا،هوالمسيح

مننزلالديإلاالسماءإلىصعداحد)وليس:مكانكلفيالحاضروهو

السماء()4(.فيهوالذيالإنسان)بنالسماء

ناتحتاجولستشيء،بكلعالمانكنعلم)الآنشيء:بكلالعليموهو

()5(.خرجتاللّهمنأنكنؤمنولهذاأحد،يسألك

أعلىوصارالخطاةعنانفصلقددنسولاشربلا)قدوس:الفدوسوهو

()6(.السماواتمن

كان()7(.مماشيءيكنلمويغيرهكانبهشيء)كل:الخالقفهوالثه:أعمالبعملالمسيح3-

مغفورةبنييا:للمفلوجقالإكلانهم،يسوعرأى)نلماالخطايا:يغفرالذيوهو

()8(.خطاياك

ساعة،تأتيأنهةلكمأفولالحق)الحقوجسديأ:روحباَالمونىيقيمالذيوهو

()9(.يحيونوالسامعوناللّهابنصوتالأمواتبسمعحينالآنوهي

.21:أ:(متى)1

أ-1.5:(يوحنا:)2

.13:8:نببنالعبرا()3

.3:13:حنابو()4

.16:3:يوحنا()5

.7:26:نيينالعبرا(6)

.3:أ:يوحنا(7)

.2:5:قصمر)8(

.5:25:يوحنا()9
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الأن،الحسابيومالعباديدينالذينهوبالدينونة،الأبدونالمسيحويختص

للأبن()1(.الدينونةكلأعطىبلاحدأ،يدينلاالأب

بهايستدل،المعانيهذهحولتدوركثيرةنصوصاَيحويالجديدوالعهد

الرابعالإنجيلفيتجدهامنهاالصريحةالنصوصولكن،المسيحالوهيةعلىالمسيحيون

تخلوف!نها،الأولىالثلاثةالأناجيلأما،بولسرسائلوبخاصةوالرسائل)يوحنا(،

المسيح.الوهيةعلىدالصريحنصمن

صادفتوقد،بولسوضعمنكانالمسيحألوهيةفكرةبذرةأنالقولوككن

التيوالإتجاهاتبالفلسفاتمعرفةلهمالذيناولئكعقولفيخصبةارضاَرةالب!

منالأولالمسيحيونصادفهماالأفكارهذهنموعلىوساعد،المسيحيةسبقت

وقضتمراجعهممنكثيرأإلتهمتالتيالاضطهاداتتلك،المدمرةالاضطهادات

.)2(الحقيقيينالمسيحيةاتباععلى

بنوةوهما)3(:المسيحبألوهيةللاعتقادمهدتانكرتانهنالكانالواضحومن

سبقثهاالمسيحألوهيةفمسألةالجديد.العهداستعملهاوكلاهما،الكلمةوانهالمسبح

اللقبهذافيهاورد(الله)ابنلقبالمسيحعلىأطلقتالتيوالأناجبل،بنونهفكرة

رسالةفيالمعنىهذاوردوقد،لتمييزهمالمؤمنينعلىالبنوةواطلقت،كيرهعلىأيضاَ

إنجيلولكن(A(.4اللّهأبناءهمفأولئكاللهبروحينقادونالذبنكلالأن:لبولس

المسيحبنوةبينميز،والعبارةاللفظبصريحالمسيحألوهيةببيانانفردالذكطيوحنا

هذاتفرددانالوحيدإ،اللّه)ابنالمسيحعلىفأطلق،العامكعناهاوردتالتيوالبنوة

الكلمةهذهنستعملولم،واضحوحدهالمسيحعلى()الإبنكلمةب!طلاقالانجيل

كثيرأالعالمهذااللّهاحبهكذا)،نهيوحنا:المجيلفيجاءوقد،المؤمنينعلىللدلالة

الوحيد()5(.إبنهبذلحتى

5.22::بوحنا(1)

.012:شلياحمدد./المسيحية)2(

231.:الحاجمحمدد./المثليثالىالتوحبدمنالنصرانبةانظر()3

.814::رومبة()4

.316:يوحنا:)5(
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علىفأطلقنيقيةمجمععليهااعتمدالتيالقاعدةهيالوحيد(،)ابنهالكلمةوهذه

بأنهالإلمجيلنفسفيالمسيحلوصفإضافة(،الأبمنالمولودالوحيد)الابنالمسيح

استخدمهاالتيالفلسفيةالصيغةخلالهمنتظهرشكبلاالنصوهذا(،الله)كلمة

اليونانية.بالثقافةتأثرواالذينعندالامعروفةتكنلموالتييوحنا،انجيلمؤلف

المسيح:ألوهيةلفكرةالموجهةالانتقادات2-

فيوردتبنصوصسبق--كماالمسيحألوهيةفكرةعلىالمسيحيونيستدل

منالكثيرالعقيدةهذهالىوجهتوقديوحنا،انجيلفيوبالأخص،الأناجيل

اهمها:منوكان،الانتقادات

عليه،(الانسان)ابنلفظب!طلاقمعارضالمسيحعلىاللهابنلفظاطلاقإنأ-

عليهداودالىتنسبهالتيالمسيحنسبسلسلةوكذلكأيضأ،داود()إبنولفظ

الأنبياءإلىنسبهيرجعالمسيحكانف!ذا،السلامعليهيعقوبإلىثم،السلام

انوظاهر،انسانابنانهفياذنشكفلا،الإنساننسلمنهمالذين،المذكورين

اللّه.إبنوليسإنساناَالايكونلاالإنسانابن

المعنىلأن،الحقيقيكعناهيكونأنيصحلا(الله)ابنقولهمفيالإبنلفظانب-

الأبوين،نطفةمنالمتولَدهرالعالمأهللغاتجميعباتفاق)الإبن(للفظالحقيقي

كعنىاي،المسيحلشأنالجازيالمعنىعلىالحملمنفلابدههنا،محالوهو

البار.الصالحالإنسان

ولوقا،مرقصإنجيلفيالواردالمئةتائدقولالجازيالمعنىذلكعلىوالدليل

لوقاالمجيلوفي(،اللهابنالانسانهذاكانحقاَ)قال93(::)15مرقصإنجيلففي

بارأ(.الإنسانهذاكانبالحقيقةقائلاَالمحهمجدكانماالمئةقائدرأى)فلما:47()23:

علىدليلهذاوفي،مرقصعنداللّه()ابنلفظمكانلوقاعند)البار(لفظفوقع

البار.الصالحالانسانعلىاللهإبنلفظاطلاقجواز

الصالحين،منالمسيحغيرعلى(الله)ابنلفظإطلاقالأناجيلفيوردوقد

رسالةوفي(،يدعوناللّهأبناءلأنهم،السلاملصانعي)طوبى:44(:)5متىإلمجيلففي
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وكل،اللهمنولدفقدالمسيحهويسوعأنيؤمنمن)كل:1-2()5:الأولىيوحنا

اللّه(.أولادلمحباننانعرفبهذاايضأ.منهالمولوديحبالوالديحبمن

الحقيقة،علىدلّهأولادأليسواالسابقةالفقراتفيالمذكررينجميعأنشكولا

علىالمحه())بنلفظإطلاقأنذلكإلىويضاف.الجازيالمعنىعلىالحملفوجب

الله()إبنأدمعلىأطلقلوقاالمجيلففيوالجديد،القديمالعهدينفيالأنبياءمنكثير

وفيدته(،البكر)الإبنلفظاسرائيلعلىأطلق(22:)4الخروجسفروفي،38(:)3

له(.)الأبلفظاللهعلىوأطلق)البكر(،لفظداودعلىاطلق27(26،:)9ةمزمور

واسرائيلمألكان،للألوهيةموجبأالمسيحعلى()الابنلفظإطلاقكانفلو

المسيح.أباءمنلأنهم،المسيحمنبالألوهيةأحقوداود

فيجاءفقدواحد،والأبالمسيحانفييوحناإنجيلنصوصبعضفيوردماب-

المسيحيينعندالقولفهذاواحد(،والأب)انا:المسيحقول03(01:)يوحناإنجيل

مثله.الهفهوبالئه،المسيحاتحادعلىيدل

ففي،الحواريينحقفيوقعالقولهذامثللأن،صحيحغيرالتفسيروهدا

وأنافيالأبأيهاأنتأنككماواحدأالجميعاليكون:21-23(:)17يوحناإنجيل

ليكونوافيوانتفيهمانا.أرسلتنيأنكالعالمليؤمنفيناواحدأأيضاَهمليكونوافيك

واحد(.إلىمكملين

الصحبحفالمعنىحقيقيأ،ليسبهمالمسبحواتحادبالئه،اثحادهأنالواضحنمن

.الصالحاتبالأعمالوالعملاللهأوامرطاعةهوللاتحاد

المسيحأنبوضوحوتفيدالنّه،توحيدتقرركثيرةعباراتالأربعةالأناجيلفيوردد-

(،الجليلناصرةمنالديالن!يسوع)هذا11(:)21:متىإلمجيلففي،رسولبشر

كما(،السماواتفيالديواحداباكمن)8:1(:)23قولهالمسيحعنمتىويروي

أخروليسواحد،الهالهنا)الرب03:131،)12:المسيحقولمرقصفيجاء

قولهالمسيحعنيوحناوينفل(،عظيمنيفيناخرج)قد(:16)7:لوقاوفي(،سواه

:01()8I:(والهيوأبيكمأبيالىأ!عدإني.)والهكم()1

126.،125:شلياحمدد./المسيحية(1)
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نوقعنصرمنانهقطعيسىيدعولم:يليماالبريطانيةالمعارفدائرةفيوردهـ-

إبناَالعاديبنسبهقانعاَوكانالبشر،طبيعةمنأسمىطبيعةلهأنولا،الطبيعة

النجار)1(.يوسفإلىالأبجهةمنمنسوباَلمريم

الصلب:قصةحقيقلا3-

الىوردتأنهاويبدوشيء،فيالمسيحيةمنليستللتكفيرالصلبفكرةإن

الهنودعندسائدأمعتقدأنجدهاأننااذالهنود،عقيدةوبخاصةاخرىعقائدمنالمسيحية

الالهنفسهوالذيالبكرالمولود)كرشنا(أنيعتقدونفهم،السنينكئاتالمسيحقبل

فأتاهاحملها،ثقلمنالأرضيخلصكيحُنُوّأتحركانتهاء،ولالهابتداءلاالذي)فشنو(

ويصفون،والرجليناليدينمثقوبمصلوباَويصورونه،الانسانعنذبيحةنفسهوقدم

البشر.أجلمنذليحةنفسهقدملأنهIلاهوتاَءالمملوالوديمبالبطللذلك)كرشنا(

المعتمدةالأربعةالأناجيلأنإلا،النصارىعندالعقيدةهذهاهميةورغم

أساسفيالأناجيلتختلفانوالعجيب،الصلبقصةإيرادفيكبيرأاختلافأاختلفت

اهتمامهملكانبه،انبأالمسيحوأن،الأساسهذاصغفلو،المسيحيةأسسمنهام

متقارباَ)2(.اومتساوياَبتدوينه

ائاجيلهم،ذكرتكماأيامثلاثةبعدالقبرمنقامالمسيحأنالمسيحيونويعتقد

أنهذكرولوقا،الجليلفيظهرأنهذكرمتىف!نجيل،قيامتهتفصيلفياختلفتولكنها

نأبينومرقصمعاَ،والجليلاليهوديةفيظهرأنهذكرويوحنا،أورشليمفيظهر

)3(.تلاميذهبينكانظهوره

كتبمنهمكلأبأن،الاختلافهذاسببالمسيدِشالكناببعضعللوقد

ظهورعنكتبفمتى،الخاصة0نظروجهةمنللتلاميذالمسيحوظهورالقيامةعن

أورشليم،فيظهورهعنكتبولوقا(،الملك)المسيحعنكتبلأنه،الجليلفيالمسيح

7.12:السابقالمصدر(1)

.913:شبيأحمدد./المسيحية()2

701.:زهرةابومحمد/النصرانبةفياضراتمح)3(
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ظهورهعنكتبويوحنا،أورشليممنمبتدئأالأممجميعمخلصالمسيحعنكتبلأنه

ومرقصالدهور،صخرالأبدياللهابنالمسيحعنكتبلأنه،والجليلاليهوديةفي

البثمرية،ليخدمجاءالذيالمسيحعنكتبلأنهللتلاميذ،المسيحظهورعنكتب

)1(.الكمالمستوىالىويرفعها

تحكمالتخصيصهذاإنه:فيقولالتعليلهذاعلىزهرةأبومحمدالشيخويعلق

د!ذا،معينةحادثةفيمختلفةأمكنةذكرتالأناجيلهذهلأن،منطقعلىيعتمدلا

واتهامالشهادةفيللمظنةسببأاختلافهمكان،معينةحادثةمكانفيالشهوداختلف

فيها)2(.الشهود

)3(:الصلبلعقيدةالموجهةالانتقادات4-

عدلوأي،المسيحيونيعتقدكما،والرحمةالعدللتحقيقكانالمسيحصلبانا-

ذلك،قبلالذيهوإنهيقولونقد؟وصلبهمذنبغيرتعذيبفيرحمةوأي

ذلك.يريدكانولومذنبيسّحر،أوبدنهيعذبأويدهيقطعمنان:لهمونقول

حينماالرحمةكانتواين؟الأبوةعاطفةكانتفايناللّه،ابنالمسيحكاناذا2-

معالصلبثموالسخريةالتعذيبألوانذنبدونيلاقيالوحيدالابنكان

؟!يديهفيالمساميردق

يلزموان،العدليلزمأنعليهوجعل(جلاله)جلاللهقيدالديهذامن3-

بينهما؟للنوفيقطربقعنيبحثوأن،الرحمة

شرعأيوفي،أبيهمخطيئةبسببالعقابلزمهمأدمذريةأن:المسيحيونبقول4-

يقتللاأنهعلىينصالمقدسالكتابأنوخاصةالأجداد،بأخطاءالأحفاديلتزم

)4(.يقتلنحطيئتهإنسانكلالآباء،عنالأولاديقتلولاالأولاد،عنالآباء

801.،701:السابقالمصدر(1)

.801،901:لسابقاالمصدر)2(

.134-137:شلىأحمدد./المسيحية)3(

24.16::التثنية)4(
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ويرونهماليهود،المسيحيونيكرهفلماذاتمثيليأ،عملاَالمسيحصلبكانإذا-

؟!المسيحالسيدعلىمعتدينأثمين

ضروريأ؟البشرخطيئةعنللتكفيروعلا()جلوصلبهاللّهإبننزولكانهل-

البشر؟!خطيئةبهااللهيغفرانالممكنمنأخرىوسائلهناكتكنالم

تجدالتيالخطايافيالعملفما،الأصليةالخطيئةلمحوتحسدتديسوعكانإذا-

ذلك؟بعد

ناهذاومعنى؟المسبحصلبوحتى7دمحادثةمنذورحمتهاللهعدلكانأين-

قبلحنىالسنينألافوالرحمةالعدلبينحائرأذلك(عن)تعالىظلالله

2دم.خطيئةعنللتكفيريصلبأنبسوع

المسيحصلببينتوازنهناكفهل،للذنبالعقوبةمناسبةتقررالشرائعجميع-

ناعنتردلمأدمفخطيئةأدم؟ارتكبهاالتيالخطيئةوبينالنحو،هذاعلى

ولا،الجنةمنب!خراجهعليهااللهعاقبهقدعنه،نهيشجرةمنأكلأتكون

عقابوالنصبالكدحالىوالخروجالجنةمنفالحرمانكاف،عقابأنهشك

أكثربأدميفعلأنيستطيعوكان،بنفسهاللهاختارهالعقابوهذا،بالهينليس

كاضبأالسوءمضمرأيظلانيستساغفكيف،بدلكاكتفىولكنه،ذلكمن

المسيح؟صلبوقتحتىالسنينألاف

وهلك،وأحداثأحداثالمسيحعهدالىأدمعهدمنبالبشريةمرتلقدا-

بعدبنوحأمنمنالاينجلمحيثنوح،عهدفيوخاصةالطغاةمنكثيرون

ضغينةثبقىذلكبعدفكيف،عنهماللهرضيالذيهمفهؤلاء،الطوفان

البشربة؟لفداءبنفسهعبسىيضحيلأنتحتاجانوكراهية

مكتوماَبقيبسببها،البثريالجنسعلىاللهوكضب7دمخطيئةانيعقلهلا-

الصلب؟حادثةبعدالكنيسةإلاتكتشفهولم،السابقينالأنبياءكلعن

خطيئةمنمطهرأيكونأنلابدالخطيئةتكفيرفيالشفيعانالمسيحيونيرىأ-

وهنا،أبيهمنإليهالخطيئةالمحدارمنينجوانغيرمنعيسىولدولذلكأدم،

مريم؟امهطريقعنالخطيئةمننصيبأعيسىيأخذالممهماَ:سؤالاَنسأل
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الابناللهيُدخلانقبلالخطيئةمنمريمطهراللهبأن:المسيحيونويجيب

يطهرانوشمرسهولةفيهكذايستطيعاللهكاناذاأخر:سؤالأنطرحوهنارحمها،

اليسر؟وذلكالسهولةهذهكثلىلكالخطيئةمنخلقهيطهرلمنلماذا،خلقهبعض

؟!والصلبالولادةتمثيليةوبدون،ابنهانزالبدون

جميعأالأنبياءكانهلهو:أخيرأسؤالاَنسألانالموضوعهذافيويبقى-13

وكيفايضاَ؟عليهمغاضبأكانوهلأدم؟أبيهمخطيئةبسببخطاةمدنسين

البشر؟لهدايةذلكمعاخثارهم

المسيحية،العقيدةأسسمنالثالثا،ساسهووهذا:الناسبحاسبالمسيح5-

الابنلأنوذلك،ل!بنالحسابسلطانأعطىالأبأنالمسبحيونويرى

.الإنسانكحاسبةأولىفهوأيضأ،الانسانإبنوأبديثه-ألوهبتهالىبالاضانة

استعداداكرسيعلىالأببحوارجلسالسماءإلىارتفعأنبعدأنهويعتقدون

فعلوا)1(.ماعلىليدينهمالحثريومالناسلاستقبال

كرسبمامامنظهرجميعأأننالابد:بولسقالهمامنهابأدلةذلكعلوششدلون

فيجاءكماشرأ)2(.اوكانخيرأصنع،ماعسببالجسد،كانمامناكللينالالمسيح

فيكينهعنوأجلسه،الأمواتمنالمسيحاللَهأقام:قولهأفسساهلإلىبولسرسالة

)3(.تدميهتحتشيءكلوأخضع،وسيادةوفوةوسلطانرياسةكلفوقالسماوات

)4(.المسيحكرسيأمامنقفسوفجميعاَإننا:يقولرومالأهلرسالتهوفي

للأبن)5(.الدبنونةكلأعطىقدبلأحدأ،بدينلاالأبيوحنا:المجيلفيوجاء

.014:لسابقاالمصدر(1)

.501::الثانيةكورنثوس()2

.22:اأفس!:()3

.1401:روما:رسالة)4(

5.22:يوحنا:)5(
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الرابعالمبحث

المسيحيينعندالقيامةيوم

الجسديالموت:قسمينالىالموتالنصارىيقسم:المسيحبةفيبالحطيثةومحلافنهالموتأ-

)1(.اللهعنالنفسانفصالعنعبارةوهو،الروحيوالموت،الحياةمفارقةهوالذي

بالانسانحاتتعقوبةفهوأدم،خطيئةعلىمترنبعندهمالجسديوالموت

.(فساد)2غيرعلىأصلأاللّهخلقهقدفالانسان،الوصيةعلىوتعديهالنّهعصيانهإزاء

قصةمنأخذتها،المسيحيةعقيدةعليهاترتكزالتيالأولىالخطيئةأنيذكرومما

الجنة.مناثرهاعلىوخروجهالسلامعليهأدمخطبئةموضوعفيالنوراة

فهموالخطيئةالموتفيعقيدتهاالمسيحيةتبني،اليهوديةالقصةهذهعلىوبناء

الموتفأعطي،الانسانعلىملكتوالخطبئة،الخطيئةبدخولدخلالموتان:برد!

)3(.الإنسانعلىالآخرهوكللكأنفرصة

علىوافبل،اللهعلىالمنفنحةالطاهرةطببعتهأدمفقد:المسيحيةتعتقدوهكذا

يسنمدهاكانالتيطبيعنهطهارةفقدوبه!ا،الشيطانعلىالانفناحهيجديدةطبيعة

وأخذالحكمتحتووتعالخلود،لمحومسيرتهبالتالمماوفقد،والطاعةبالسمعاللّهمن

الخلود)4(.مسيرةعنالتوقفهووالموتاللّه،نعمةمنالحرمانوهي،اللعنةعقاب

سببأكان-خلودهوعدمعليهالموتوقوع-وهوأدمعلىالواقعالعقابوهذا

منفتحةبل،اللهعلىمنفتحةغيرطبيعة-،الخطيئةهذه-اوالطبيعةهذهذريتهتسليمفي

.71:اللهعطاابوفرجد./والإسلاموالمسيحيةاليهوديةبينالآخراليوم1()

.257:المسكينمتىالأب/-ودراسة-شرحالعبرانيينإلىالرسالة)2(

257.:السابقالمصدر)3(

.09:المسكينشالأب/روميةاهلالىبولسرسالةشرح()4
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)1(.للموتقابلةاللّه،نعمةمنخاليةأنهاكعنى،اللعنةتحبطبيعة،الشيطانعلى

التيالخطيئةلعنةتحتالبشريةبقيت-المسيحيةتقول-كماذلكضوءوفي

لابدفكان،الخطيئةهذهبشببهاحاقممايخلصهاأناللهوأراد7دم،أبيهامنحملتها

-إبنهالمسيحيسوعاللّهفاختار(،البشريةوطبيعة،الألوهية)طبيعةفيهتكونمخلصمن

أبيها.خطيئةمنللبشريةنحلصاَليكونالوحبد-

من،الإنسانيالجسدفيركبمانتائجمننتيجةهي،الأولىالخطيئةكانتلاذا

توجيههو:للمسيحيالأعلىالمثليكونأنمنطقياَصارفقد،وشهواتكرائز

فيمنىيقول،وشهواتغرائزمنفيهركبمابكلالانسانيالجسدهذاالى،الحراب

صليبهويحمل،نفسهفلينكرورائيبأتيأناحدأرادان:المسبحلسانعلىإلمجبله

يجدها)2(.أجليمننفسهيهلكومنيهلكها،نفسهيخلصأنأرادف!ن،ويتبعني

المسيحيةالتربيةأهدافحددت،المسيحيينعندالأعلىالمثلهذاضوءوفي

،الشهواتاماتةهوالتربيةهذههدفكانحبث،الأوروبيةالوسطىالعصورطوال

)3(.جهنمعذابمنوتنجو،الروحتنتقيحتىالجسد،لاهمال

وهوماتومنللجسد،عقوبةالجسديالموتأنتعتقدفالمسيحيةوهكذا

عملها،الثيلخطاياهثمنأالجسديبالموتظاهريأ:بعقوبتينيعاقب،بالأعمالمخط!

)4(.الحقيقيةالعقوبةوهومنظوركيرروحيموتيتبعه

فيتكونالمؤمنينأرواحبأن:المسبحبونيقول:المسبحينعندا،رواحمسنقرب-

أرواحأما،والحياةللمجدالقيامةانتظارفيالمسيحمعالفردوسفيسعادةحالة

)5(.والهلاكالدينونةفيامةبانتظار،عذابمكانفيفتكونالأشرار

لوقاانجيلفيجاءفقد،وبطرسوبولسالمسيحاقوالمنهذاعلىويستدلون

.19:لسابقاالمصدر)1(

1625.24c::ش()2

112.عبود:الننيعبدد./والمسيجةالمسيح)3(

501.:المسكينمنىالأب/روميةأهلالىبولسرسالةشرح()4

34.:الزمانأخرفيالمسيحنزول)5(
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)1(،الفردوسفيمعيتكوناليومانكلكأفولالحق:التائبللصالمسيحلسانعلى

أيضأوجاء)2(،المسيحمعوأكونأنطلقأناشتهاءلي:بولسرسائلأحدفيجاءكما

إلىالأثمةويحفظ،التجربةمنالأتقياءينقذأنالربيعلم:الثانيةبطرسرسالةفي

)3(.النجاسةشهوةفيالجسدوراءيذهبونالذينولاسيما،معاقبينالدينيوم

القبر،فيسعادةفيعندهمالصالحةالروحأنعلىتدلالنصوصوهذه

)4(.القيامةقبامإلىدائمع!ابفيالشربرةالروحتكونوبالمقابل

فالكاثوليك،المسيحيينفرقبيناختلافمحلالسابقةالنصوصتفسيرولكن

امامهاالأفراديؤديالموتبعدالنصارىللافرادخاصةمحكمةهناكأن:يعتقدون

كانت)نمصيرهايتحددالهكمةأماممثولهاوبعد...الحياةفيقدمتعماحسابأ

مننوعينالمطهروفيالمطهر،إلىنزلتطالحةكانتدانالسماء،إلىصعدتصالحة

عذابوهو،الكريماللهوجهكشاهدةالتمنعمنالمؤقتالحرمان:الأول،العذاب

الىتلجأنقبلادرانهامنالنفوسفيهتتطهرالنار،عدابهو:والثانيشديد،اليم

)5(.الكنسيةوالأدعيةبالصلواتعنهيخففالمطهرفيوالعذابالسماء،

نايقولونفهمالهكمة،ه!هبوجوديعترفونلاوالبروتستانتالأرثوذكسبينما

الىتصعدالطببةفالأرواح،الموتبعدالأبرارارواحمصيرتمثل،السابقةالنصوص

أجسادها)6(.معاجتماعهاف!القيامةيومتئعذبالشريرةوالأرواح،المسيحمعالفردوس

اعنقادعلىالجديدعالعهدنصوتدل:المسيحيةفيوأحدانهالفيامةبومب-

الواحدةبين(،والثانية)الأولىالفيامنبنعليهماأطلقتقيامتبن،بوجودالنصارى

سنة.ألفوالأخرى

23.42:لوقا:المجيل)1(

.23ا::فيلمىاهلالىبولسرسالة()2

2،9.01::الثانيةبطرسرسالة()3

67.بسرمبيف:/السماويةالأدبانفيالآخرالبوم)4(

.49:اللهعطاابوفرجد./والإسلاموالمسيحيةاليهوديةبينالآخراليوم()5

.39:السابقالمصدر()6
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السماء،فياليهوالفديسينالأبرارليأخ!المسيحرجوععندتفعالأولىوالقبامة

للأرضالمسيححكمبعدستكونالثانبةوالقيامة،الأرضحكمفيبشاركوهأنبعد

سنة-.الألفنهايةفي-اي

الثانيةللقيامةوشروطعلاماتهناكأنأيضاَالجديدالعهدنصوصبينتوتد

ومن،الكبرىالقيامةليوممفدماتالعلاماتوهذهالقبور،منالناسببعثأنفبل

.للأرضجديدمنالمسيحرجوعأهمها

ولهذا،المسيحيعودانقبلتقوملن-المسيحية-فيالثانيةالقيامةأنيعنيوهذا

ميعادأبقىقدفالثهيعود،متىيعرفأحدلاولكن،لرجوعهعلاماتهناككانت

والانتظار)1(.الإ!كلانحياةعلىالإنسانليدربنحفيأرجوعه

الثانية،القيامةوموعدالمسيحرجوعبين-المسيحيالدين-ف!واضحةفالصلة

ومنجزها)2(.القيامةوسبطهوسيكونالأمواتمناولأقامالذيالمسيحلأنوذلك

البشريةلكانت،الثانيرجوعهثمومرتهالمسيحصلبلولاأنهالمسيحيةوتعتقد

)3(.مرعبةأبديةدينونةالىجميعأ

نأتعتقدأنهاالِا،المسيحرجوعموعدنهائيبشكلتحددلمالمسيحيةأنومع

تكونمااَشبهوهي،رجوعهقربعلىثدلوعلاماتاشاراتأعطىفدالمسبح

.الإسلامفيالقبامةيومبعلامات

المسيح:رجوعفربعلاماتأ-

ف!نهمولهذا)الارتداد(،الثانيومجيئهرجوعهعلاماتمنلأنوذلكالارتداد:أ-

طريقةمنأحديخدعنكملا:بولسيقول،نعيشهالذيالحاليعالمنافيقربهايرون

اولاَ)4(.الإرتداديأتلمإنيأتيلالأنهما،

.63:يسرمبيض/السماويةالأديانفيالأخراليوم)1(

65.!السابقالمصدر)2(

.143:سمعانعوض/السبحبةفيالغفرانتضية)3(

.23::تسالونيكياهلالىالثانبةبولسرسالة)4(
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الرسالةهذهأن،العبرانيينإلىبولسرسالةشرحفيالمسكينمتىالأبوبببن

الارتداد)1(.ايامبعدإلايكونلنللمسيحالثانيالمجع!الىتشيرالثيالرسائلمن

ملموسةصارتقدالزمانأخرعلاماتأنيعتقدونفالنصارى:الخلقيالفسادب-

رسائله:أحدفيبطرسبقولذلكعلىوششدل،والخطيئةالفسادظلامفيبتوغله

شهواتعسبسالكينمستهزئينقومالأيامأخرفيسيأتيأنهاولاَهذاعالمين

لا...باقشبمءكلالآباءرقدحينمنلأنهمجيئهموعدهواينوقائلين،انفسهم

)2(.وعدهعنالربيتباطأ

وسوف:بقولهالمسيحلسانعلىمتىانجيليبينهماوهذا:والكوارثالحروبب-

هذهتكونأنبدلالأنهترتاعوا،لاانظروا،حروبوأخبارعروبتسمعون

وثكون،مملكةعلىومملكةأمة،علىأمةتقوملأنهبعد،المنتهىليمسولكنكلها،

)3(.الأوجاعمبتداكلهاهذهولكن،أماكنوزلازلِفيواوبئةمجاعات

للمسيح،الثانيءالجيقربعلىالدالةالهامةالعلاماتمن:الدجالالمسيحظهورد-

الساعةهيالأولادايها:بقولهظهورهعنيوحنايقول،الدجالالمسيحظهور

،كثيرونللمسيحأضدادالآنصارقد،يأتيالمسيحضدأنسمعتموكما،الأخيرة

)4(.الأخيرةالساعةأنهانعلمهنامن

دعوته،وضد،شخصهضداي،المسيحضدمجيءالىبشرالسابقوالنص

)5(.الدجالالمسيحمجمىالىالإشارةبذلكيوحناويقصد

أهمها:كانيوحنارؤيانصوصمنالعديدفيالدجالصفاتوردتوفد

)6(.أعداءهتأكلفمهمننارأيخرجأنهأ-

52.:المسكينمتى1،ب/العبرانيينرسالةشرح)1(

.3،3،49::الثانيةبطرسرسالة)2(

.6-248:منى:انجيل()3

2.18::الأولىيوحنارسالة()4

.011اللّه:عطاابوفرجد./والاسلاموالمسيحيةاليهوديةبينالآخراليوم)5(

.11:5:يوحنارؤيا)6(

-326-

http://www.al-maktabeh.com



المسيحية

)1(.السببله!االناسلهوشمجدوثدجيله،كذبهبسببعظبمأسلطاناَيعطىانه2-

)2(.الناسعنالمطر!كلنعانه3-

شهرأ)3(.واربعيناثنينحكمهمدةأن4-

)4(.القديسينمنوجندهيسوعالمسيحيقاتلالدجالأن5-

)5(.المسيحيدعلىيقتلالدجالأن6-

المسح:رجوع2-

ومن،العالمالىالمسيحرجوعبعدستكونالأولىالقيامةف!ن،ذكرهسبقوكما

انتصارهبعدوأنه،المسيحمعسيرجعونالأبراربأنيعتقدونالنصارىأنالواضح

علىمنهماحديبفىلاحثىابضأالأشراراللهسيميثوفثلهالدجالالمسيحعلى

فجلسواعروشاَورأبت:رؤياهفييوحنااوردهكاذلكعلىوششدلون،الأرضوجه

لهمنومقدسمباركسنة،ألفالمسيحمعوملكوافعاشواحكمأ...واعطواعليها

كهنةسيكونونبل،عليهمسلطانالثانيللموتليسهؤلاء،الأولىالقيامةفينصيب

سنة)6(.ألفمعهوسيملكون،والمسيحللّه

الذينهؤلاءانأريد:الأبالىصلاتهفيالواردالمسيحأمنيةتتحققوبذلك

يعيشونلاف!نهمالأشرارأما)7(.مجديلينتظرواأناأكونحيثمعييكونوناعطيتني

الألفتتمحنىتعشفلمالأشراربقيةأمايوحنا:رؤيافيجاءكماالجدهذاليروا

)8(.الأولىالقيامةهيهذهسنة،

2-13.5::بوحنارؤبا())

.11:6:يوحنارؤبا)2(

.31:5:يوحنارؤبا)3(

13:4891.91::يوحنارؤبا)4(

02.21،:91:يوحنارؤبا()5

4-2.6::يوحنارؤبا()6

.:17:24بوحناالمجيل(7)

.025:يوحنا:رؤيا)8(
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يبقىلاحتىتقييدهيتمذلكاجلومن،الشيطانقوةتضعفالأشراروكوت

.(أ)الأرضعلىالشر

الشبطانيخرج،للأرضوحكمهالثانيالمسيحمجيءعلىسنةالفمروروبعد

رؤيافيجاءكما،ومأجوجيأجوجرأسهموعلىالأممليضلاخرىمرةقيدهمن

.)2(بوحنا

أيضأأتي:لوعدهتحقيقأالسماءإلىمعهالقديسينجميعالمسيحيأخذوعندئذ

أيضأ)3(.انتمتكونونأنا،اكونحيثحتىاليواَخذكم

الفبور:منالأمواتوخروجالثانبةالقبامة3-

التيالجديدالعهدورسائل،الأربعةالأناجيلفيالنصوصمنالعديدوردت

الحساباجلمنبأجسادهمالقبورمنالأمواتبقيامةالنصارىاعتقادعلىتدل

وأثم.قديسبينذلكفيفرقلاوالجزاء،

وان،البوقفيالنفخبعدسيكونالقبورمنالبعثانالنصوصهذهبينتوقد

هو:رسائلهأحدفيبولسيقولالفساد،يدخلهالاأجسادالىستتغيرالسابقةاجسادنا

البوقعندعينطرفةفيلحظةفينتغير،ولكنناكلنا،نرقدلالكم،اقولهسرذا

نألابدالفاسدهذالأننتغير،ونحنفسادعد!كليالأمواتفبقامسيبوقف!نهالأخير،

فساد)4(.عدميلبس

ولكنها،ماتتالتيللأجسادمشابهةالقبورمنالخارجةالأجسادوسنكون

أجسادفهيالأبرارلأحدكانتف!نشقياَ،امبارأكانانصاحبهاحسبتخلق

للفناء)5(.قابلةغيىأجسادفهيللأشراركانتوان،ممجدة

.1-033::يوحنارؤيا)1(

.7-0201::يوحنارؤيا)2(

.14:3يوحنا:المجيل()3

51-15.53::كورنثوساهلإلىا،ولىبولسرسالة)4(

33.:المسيحنزول)5(
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علىندلالكونفيوالاشاراتالعلاماتمنالكثيرتظهرالبعثافزابوعند

الأيامتلكضيقوللوقت:ومفدماتهالبعثعنمثىانجيلفيوردوقد،الساعةقرب

السماءوقواتالسماء،منتسقطوالنجوم،ضوءهيعطيلاوالقمر،الشمستظلم

)1(.تتزعزع

منوذلك،المسيحيسوعاماميحشرالناسالبعثويتمالبوقفيينفخانوبعد

ويدانوا.يحاسبواانأجل

المسبحبة:فيوالجزاءالحساب4-

محاسبةصورهأبرزومنالدينونة()يومبالمسيحيينعندالحسابيوميسمى

ذلكبعدارتفع،قبرهمنثامثمصلبأنبعدالمسيحأنيعتقدوناذ،للناسالمسيح

يومالناسلاستقبالاستعدادأ،كرسيعلىكلينهوعن،الأببحواروجلسالسماءإلى

الدنيا.حياتهمفيفعلوهماعلىليدينهمالحشر

يلي:كاالجديدالعهدنصوصبيمئهاكماالدينونةأحداثأبرزتلخيصوككن

المجيلفيجاءوفدوالأشرارالأبرارلينليميزالشعوبجميعامامهيجمعالمسيحأنأ-

يجلسفحيمئذمعهالقديسينالملائكةوجميعمجدهفيالانسانابنجاءومتى:متى

كيزكمابعض،منبعضهمفيميزالثمعوبجميعأمامهويجتمع،مجدهكرسيعلى

بقولثماليسار،عنوالجداءكبنه،عنالخراففيقيمالجداء.منالخرافالراعي

تأسيسمنذلكمالمعدالملكوثرثواابي،مباركيياتعالوا:كينهعنلل!ينالملك

الأبديةالنارالىملاعينياعنيإذهبوااليسار:عنللذينأيضأيقولثم....العالم

)2(.وملائكتهلابليسالمعدة

للسجلاتذكرأرؤياهفييوحنااوردوقد،الأعمالسجلاتأوالصحفنثسرب-

أبيض،عظيمأعرشاَرأيتثمالدئيا:الحياةفيالناساعمالفيهاكتبتالتي

موضع،لهمايوجدولموالسماء،الأرضهربتوجههمنالذيعلبهوالجالس

.92مى:24:)لمجيلمتى()1

.31-2546:متى:المجبل()2
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سفروانفثح،أسفارهوائفثحت،اللهأمامواففينوكبارأصغارأالأمواتورأيت

)1(.اعمالهم!سبالأسفارفيمكتوبهومماالأمواتودين،الحياةسفرهوأخر

فيانسانلكلان:نستنتجرؤياهفييوحناصورهالذيالمشهدهذاومن

ينكرالذيالإنسانبهالربيواصبأعمالهكاملسجلعلىيحتويسفرعقيدنهم

عنتابواالذينأسماءعلىمجنويوهوالحباةسفرهو7خرسفريوجدوأنهسبئانه،

الحياةسفرفيمكتوبةأسماؤهمتوجدلمالذينالمدانينوان،بالمسيحوأمنواخطاياهم

.ca>النار!يرةفيسبطرحون

فبحاسبدفبقاَأبضأوسيكونفردأ،فردأالناسلجميعسيكونالحسابأنب-

كلانلكمأقولولكن:متىانجبلفيجاءكما،وكبيرةصغيرةكلعنالانسان

بكلامكلأنك،الدينيومحسابأعنهايعطونسوفالناسبهايتكلمبطالةكلمة

)3(.تدانوبكلامكتتبرر،

رؤيافيجاءفقد،الكونمعالمتغييربعدجديدةأرضعلىسيكونالحسابأند-

الأولىوالأرضالأولىالسماءلأن،جديدةوارضاَ،جديدةسماءرايتثميوحنا:

بعد)4(.فيمايوجدلاوالبحرمضتا،

أربعةعلىالفيامةفيفالبشر،الحسابأثناءطبقاتالبشرالنصارىويقسئم

والأشرار(.الأبرارمناليومذلكفيالقائمين)طبقات:الأقسامهذهوتدعى،اقسام

بدانون.ولابدينونوهؤلاء،كالرسلالقدبسينكبارهم:ا،ولىفالطبقة

أعمالهمنسادفأصلحوابالخطايا،تدنستالتيثيابهمكسلواالذبنهم:الثانيةوالطبقة

يدانونوهؤلاء،الديانبرحمةفظفروا،الرحمةأعمالولاسيما،الصالحةبأفعالهم

.ويخلصون

.-02:1115:بوحنارؤبا)1(

.96:يسرمبيض/السماويةالأديانفيالآخراليوم)2(

1236.37::متى)لمجيل()3

.ا:21يوحنا:رؤبا()4
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افعالهم،برجاسةا!كلانهمقداسةدنسواالذين،الخطاةالمؤمنونهم:الثالثةوالطبقة

وهؤلاء،كافرونبهاعمالهمكقتضىوهم،اللهيعرفونبأنهميقرونالذيناولئك

ويُهلكون.يدانونالذين

،وحسابدينونةالىيحتاجونفهؤلاء،كالوثنيينيؤمنوالميناللىهم:الرابعهْوالطبقة

)1(.ويهلكونيدانونلاالذينوهؤلاء

المسيحبة:فيوالنارالجنة5-

نعيمسيكونوهل،الآخرةالدارفيالحياةكيفيةفياختلفواالمسيحيةعلماء

؟معنويامماديعذابهوهلالنار،عذابوىلك؟معنويأمحسيالجنة

فريقين:الىانقسموافقدالجنةعناما

المجيلفيوردكامستدلين،نكاحولاشربولاكلبلاستكونانهايرىفريق

البعث:ينكرونكانواالذبنالصدوقيينعلىردهمعرضفيالمسيحلسانعلىمرقص

لأنهم،اللهتوةولاالكتبتعرفونلااذ،تضلونلهذااليسلهموتال:يسوعفأجاب

،السماواتف!كالملائكةيكونونبل،يزوجونولايزوجونلاالأمواتمنتاموامتى

احتياجلسدادالدنيا،فياللهخلقهمااذ،حيوانولانباتهناكيكونفلنوعليه

.121خلقهمااعادةعدملزم،الحاجةانتفتفلما،الإنسان

ورؤيةباللّهالاتصالعنعبارةبأنه،الجنةفيالنعيميتصورونالفريقوهلىا

كلركبةكللأالذيخير،كلالفائقالأعظمالخيرهياللهرؤيةأنويعنبرون،جلاله

لاوالنكاحوالشرابالطعامأنبعنقدونفهملذلك،نفسهشهواتويشبعانسان

فيها)3(.ومابالجنةبلبق

اكلفيهاالدنيا،الحياةمثلستكونالأخرىالحياةأن:فيرىالآخرالفريقأما

)4(.ونكاحوشرب

491.:اللهعطاابوفرجد./والاسلاموالمسبحيةالهردبةبينالآخرالبوم)1(

138.:الخزرجيعبيدةابيكتابفيشامةمحمدالدكتورتعليق)2(

.377:اللهعطاابوفرجد./والاسلاموالمسيحيةاليهوديةبينالآخراليوم)3(

138.:الخزرجيعببدةأبيكتابعلىشامةعمدالدكتورتعليق()4
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قولمنهاالجديد،العهدفيالنصوصمنبالعديدذلكعلىاستدلواوقد

ذلكالىهذاالكرمةنتاجمناشربلاالآنمنإنيلكموأقول:متىالمجيلفيالمسيح

أبي)1(.ملكوتفيجديدأمعكماشربهحينمااليوم

للطعامبلالبائد،للطعاملااعملوايوحنا:انجيلفيلسانهعلىوردماوكذلك

)2(.ختمهقدالأباللههذالأن،الانسانابنيعطيكمالذيالأبديةللحياةالباقي

نصوصفيالنصارىاختلففقد؟معنويامحسيهوهلالنارعذابعنأما

.والمعنويالحسيالعذاببينتجمعالنصوصهذهأنرغمالجديد،العهد

ذلكعلىوالدليل،حقيقيةنارأجهنمفيان:يرونوالأرثوذكسفالكاثوليك

الجهنميةالعقوباتذكرالمتضمنةالالهيةالنصوصكللأنلها،المقدسةالكتبذكرمن

حسياَيكونجهنمعذابأنيرىالنصارىمنالفريقوهذاحقاَ...الناروجودتعلن

)3(.الأبديوالإزدراءوالذيبالخزيمعنوبأويكون،أجسادهم!رق

قولهيسوععنأوردفقديوحنا،ورؤياالأناجيلفيوردماذلكعلىوأدلتهم

الإثم،وفاعليالمعاثرجمبعملكوتهمنفيجمعونملائكتهالانسانابنيرسللحوار!4:

رؤيافيجاءكما)4(.الأسنانوصريرالبكاءيكونهناكالنار،أتونفيويطرحونهم

،والسحرة،والزناة،والقاتلون،والرجسون،المؤمنينوغير،الخائفونوأما:يوحنا

)5(.وكبريتبنارالمتقدةالبحيرةفيفنصيبهم،الكذبةوجميع،الأوثانوعبدة

حسيةلبستالمقدسالكتابفيالمذكورةالنارأن:يرونفهمالبروتستانتأما

لهمليستانهممعالنارفييتعذبونوأعوانهابليسأنذلكعلىودليلهم،معنويةولكنها

لهليسماديةهيالكتابف!المذكورةالناربأنالقولان:قائلينوأضافوا،حسيةأجساد

26.93::متىانيجل()1

6.27::يوحناالمجيل)2(

388.:اللهعطاابوفرجد./والاصلاموالمسيحيةاليهوديةبينالآخراليوم)3(

4124،:13:ش)لمجيل()4

.21:8يوحنا:رؤيا)5(
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ابلبسلأن،حقيقيدودهوكلوتلاالذيالدودأنللزعممحللاانهكماكاف،سند

ماديةأجسادلهموليس،الخطاةعذابهمفيويث!اركهمأبديةبنيرانبعذبونالذينوأعوانه

)1(.مجازيةالآخرةفيالنارتكونأنوالأنسبنالأولى،الماديةالنارفيهالتفعل

القوةبوسعاللهأن:بقولهمالحجةه!هعلىوالأرثوذكسالكاثوليكر؟وفد

)2(.الماديةالأجسادكيرفيتؤثرحتىتوتهافيشددالتأثير....لتقبلالنفسفيالمؤثرة

والمسبحبة:البهردبةيننالفبامةبرم6-

ناإلااليهود،علىنزلتأنهاباعثبار،لليهوديةامتدادأتعدالمسيحيةأنركم

مقدسكتابئالفدبمالعهدأنمع:الديانتينبينالخلافاوجهمنالكثيريجدالباحث

المسيحيين.عند

نأالملاحظفمنالآخر،اليومعقيدة:الديانتينبينالمهمةالخلافاوجهومن

ولكننصوصها،منالكثيرفيواغفلتهاالآخراليومعقيدةكثيرأتجاهلتالبهودبة

تفا!بلها.منالكثيرالجدبدالعهدنصوصوأوردتكثيرأفيهافصلتالمسيحبة

وئفصيلالآخر،اليوملذكراليهوديةإغفالسببشلبىأحمدالدكتورويعزو

)3(:اثنينامرينالىلهالمسيحية

حياةأسلوبجوهرهافيوهيبالاكلان،تعنىولا،بالأعمالتهتماليهوديةأن:ا،ول

يفوقوتجعلهبالإ!كانتعنىالتيالمسيحيةعنثختلفهذافيوهيتعثقد،عقيدةلا

الاعتقادمنأهمالبوميةالتصرفاتفياليهودعندالخلقيفالانجاه،الصالحالعمل

السليم.

الانسانيقدرلنالذيذلك،العالمهذاوراءفيماليساليهوديةتفكيرمجالانالثافى:

الحاضر.العالمه!اهوالأوحدمجالهادانما،يدركهأنالأرضعلىهناالعائش

938.:اللهعطاأبوفرجد./الآخراليوم))(

938.:السابقالمصدر()2

.202:شلياحمدد./اليهودية)3(
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أقربمضطرببشكلالاالموتبعداخرىحياةإلىاليهوديشيرقلماولهذا

باليوميؤمنمنالشهيرةفرقهمبيننجدلاأنناحتى،الحقيقةمناكثرللخرافةمنه

وتعتقدالأمواتقيامتنكرالصدوقيينففرقة،الاسلاميقررهالذيالوجهعلىالآخر

نأتعنقدالفريسيينوفرقة،حياتهمفييحصلانانماالمتقينواثابةالعصاةعقابأن

الذيالمسبحملكفيليشتركواالأرضهذهفيسينتشرونا،مواتمنالصالحين

يا،موسىديانةفيجميعاَويدخلهمضلالهممنالناسلينقذ،الزمانأخرفيسيأتي

الدنيا)1(.الحباةفيسبحصلهؤلاءبعثان

،الأخرويالجزاءالىتشير،عديدةنصوصعلىاشتملفقدالجديد،العهداما

مابكلالراهنبالعالمصلاتناأنالمطتدعودينيةفكرةفيجد،القديمالعهدفيتوجدلم

منها...نتحررأنوينبغيقيود،إلينابالنسبةفهي،تنقطعسوفوعظمةغنىمنفيها

بعدماحياةفي،الآخرةفيالجزاءهودائمأالمؤمنينامليجعلالانجيلأننجدوهكذا

ثوابمنبهالمؤمنينيعدماتحقيقعلىركزالدكطالقديمالعهدعكسعلى،الموت

الدنيا)2(.الحياةفيعقابمنينذرهموما

38.:وافيلواحداعبدعليد./المقدسة1،سفار)1(

.128-136:الخزرجيعبيدةابيكتابعلىشامةمحمدالدكتورتعليقات)2(
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الرابعالفصل

المسيعيةوتشريعاقينمعائر

ومراحلهالمسيحيةيئالتشر-:الأولالمبحث

ثمعالرالمسيحية:الثانيالمبحث

التعميدأ-

الرياتيالعثماء2-

الإعتراف3-

وحملهالصليبتقديس4-

المقدسبالميرونالمسح5-

المريضعلىالمسح6-

الموتعندحضورالقسيس7-

الزواجعندحضورالقسيس8-

سرالكهنوت-9

المسيحيلاالعبادات:الثالثالمبحث

لصلاةاأ-

لصياماسلأ-

الحح3-

المسيحيينتشريعاتصورمن:الرابعالمبحث

لطلاقا2-لزواجا-1

الرهبتلا5-الخنزيرلحمتحليل4-الميراث3-
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اكأولالمبحث

ومراحلهالمسيحية!التشريع

هي:مراحلبعدةالمسيحبةفيالنشريعمز

ذلكعلىوبناءمقدسأ،كتاباَالنوراةتعتبرفالمسيحبة:البهوديالتث!ربعاتباعأ-

:قالعندماالسلامعليهالمسيحأكدهماوهذااليهود،شريعةيثبعونكانوافقد

بللأنقضجئتماالأنبياء،أو)الشريعة(الناموسلأنقضجئتأنيتظنوا!لا

،1(.لأكمل

بهاهتمماوكلجديد،بتشريعالسلامعليهعيسىيأتلمهذاأجلومن

والتسامح.والو!بةالوعظ

فيمجمعأولعفدواالرسلأنالمسبحيةنقول:السلامعلبهالمسبحرفعبعد2-

المنخنقة،وكلالزنا،:فيحصرالمحرماتفيهوتم،وبولسبرناباعضورأورشليم

وكذلكوالربا.الخنزير،ولحمالخمر،واباحواللاوثان،ذبحماوأكل،الدموأكل

للدكور.الخثانعدمأباحوا

مليئةفرسائله،المرحلةهذهفيخطيرأدورألعبقدبولسأنالواضحومن

منتعدبولسرسائلف!نلهذا،المسيحتعاليمعنبهالخاصةوالتفسيراتبالشروح

المسيحي.التشريعمصادراهم

.517:منى:اكبل()1
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بولس،ومنالرسلمنالتشريعتراثالروحانيونالرؤساءتسلموعندما:الجامع-3

حقفانتقل،الرومانيةالدولةقبلمنبالمسيحيةالاعترافتمحتىيباشرونهظلوا

)1(.نيقيةمجمعأولهاكانوالذي،الجامعالىالتشريع

انتفلوبهذاالبابا،عصمةرومامجمعقرر9186سنةوفي:وعصمتهالبابسلطة4-

المعتقداتوتعيينالقراراتاصدارفيالسلطةكلوانتقلت،إليهالتشريعحق

قطعيأ)2(.حكمهوأصبحروما،باباإلىوالأحكام

015.:المنعمعبدفؤادد./الث!رائعفيامحاث1()

.015:السابقالمصدر)2(
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الثانيالمبحث

المسيحيةشعائر

أنهافيهاويقولونعنها،التخلييصحلابها،القياميجبشعانرللمسيحية

غيرروحيةبركاتإلىتشيرحسيةأعمالوهي،المسيحوضعهامقدسةفرائض

)1(.عندهممنظورة

لدخولأساسفالعقائد،المسيحيةالعقائدمكانةإلىتسمولاالمسيحيةوالشعائر

وعلى،لازمةف!نهاالشعائرامامسيحيأ،الانسانيكونلابهاالإكلانوبدون،المسيحية

بهايقومأنقبلمسيحيأيعتبرحالكلعلىالشخصولكنبها،يقومأنالمسيحي

)2(.السابقةالعقائداعتنققدمادام

لأن،واجراءاتطقوسمنبهتقوممافهي،الكنيسةمصدرهاالشعائروهذه

ماإلىاستنادأودمهولحمهجسدهإنها،نفسهالمسيحهيالمسيحيينمفهومفيالكنيسة

الانسانإبنجسدتأكلوالمإنلكماقولالحق:المسيحلسانعلىيوحناإنجيلفيجاء

أبدية،حياةفلهدميويشربجسدييكلمن،فيكمحياةلكمفليسدمهونشربوا

يكلمنحق،مشربودميحقمثلجسديلأنالأخير،اليومفيأقيمهوأنا

فيه)3(.وأناف!يثبتدميويشربجسدي

اللّه،ابنهواعتقادهمفيالذي،المسيحجسدمنهمالنصبهذافالمسيحيون

نأعلىالقادرةوحدهافهي،الكنيسةلحسابتمثقدقبلهمنالفداءعمليةومادامت

ودمه.المسيحبحسدالمؤمنينتمد

114.:زهرةابومحمد/النصرانبةفيمحاضرات)1(

.142:شليأحمدد./المسيحية)2(

.653:يوحنا:المجيل(3)
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المسبحية:شعائرأهمومن

موجودأالتعميدوكانضرورنه)1(،علىالمسيحبةالفرقجميعانفقتوقدالتعمبد:أ-

السلامعليهيحىالنيوكان،الجسدغسلهوأخركفهومكانولكنهاليهود،عند

المعمدان)يوحنايسمىولذلك،اجسادهميغسلاي،الأردننهرفيالناسيعمد

()2(.المغسليحبىي)1

والروحوالإبنللأبوطاعتهمب!كلانهمالعلنياعزافهمعلىثدلوالمعمودية

اللَه)3(.كنيسةأمامجهارأباكانهماعترفواإذاالايعمدواانيجوزولا،القدس

متى:المجيلفيالمسيحالىمنسوببنصالتعميدوجوبعلىالنصارىاستدلوقد

فاذهبوا،الأرضوعلىالسماءفيسلطانكلالىدفعقائلاَ:وكلمهميسوعفتقدم

يحفظواانوعلموهم،القدسوالروحوالإبنالأبباسموعمدوهمالأممجميعوتلمذوا

الصلب.حادثةبعدمنهجاءثالوصيةوهذهبه)4(.أوصيتكمماجيع

ختمأنهاوشتقدون،اليهوديةفيمفهومهيغابرالمسبحيةفيالنعميدومقصود

الأصليةالخطيئةتمحووأنهاالموسوية،الشريعةفيالختانكانكماوسرهاالنعمةعهد

الخير)5(.فعلعلىومقدرةحريةصاحبهاوتعطي،ثانيةوتلدهاالنفسفي

النعمبد)6(:وفت

للتعميد:معينوقتعلىالمسيحيونيتفقلم

ال!نوب،منمبرأالمسيحيالطفلينشأحتى،طفولتهفيالشخصيعمدفبعضهمأ-

الغالب.هووهذا

.142!شلياحمدد./المسيجة())

62.:الطهطاويعزتمحمد/والاسلامالنصرانبة()2

.115:زهرةابومحمد/النصرانيةفيعاضرات)3(

.18-2802:متى:المجيل()4

.63:الطهطاويعزتعمد/والاسلامالنصرانية)5(

63.:السابقالمصدر)6(
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حياته.منوقتأيفيبعمدهوبعضهمب-

نأ!جةالموتفراشعلىوالمث!خصيجريالتعميدانيرىالآخروالبعضب-

نسطنطينإلىبالنسبةحدثماوهذانوب،اللىمنونطهيرللسيئاتإزالةالنعمبد

.الموتفراشعلىوهوعُمدفقد،الرومانامبراطور

التعميد:طريقة

والغالبcpUlفيالجسممنجزءأيغمساو،الجبهةعلىالماءبرشوتكون

المسيحيالشخصيعمدكاهنكعرفةذلكوكلالماء،فيكلهالشخصيغمسان

بالتعميديقومأنفيجوزالضرورةحالاتفيأما،القدسوالروحوالابنالأبباسم

(.الضرورة)تعميدوشمىالكهنةكير

المرة:مراتثلاثبالتغطيسالتعميديكونانتلزمكصرالأقباطوكنيسة

التعميدنجيزولا،القدسالروحباسموالثالثة،الابنباسموالثانية،الأبباسما،ولى

.للضرورةالابالرش

صغيرةبركةأوبئرأصنعوايوحنا،طريقةنفسهيالكنائسفيالعمادوطريقة

البركةوملأوا،فيهالناسيوحنايعمدكانالذي،الأردننهرغرارعلىكنبسةكلفي

ولدالولادةحدبثطفلأكانسواءلننصيره،شخصلنعميداحناجواف!ذابالماء،

ملابسهيخلعف!نهحديثأ،المسيحيةاعتنقاامراةأورجلأكانأممسيحيينلأبوين

داخلويضعونهويحملونهومساعدهالكاهنيأنيثم،أمهولدتهكماعارياَويصبر

وخطبئةالحملدنسمنبتطهرحتىمراتثلاثبثملهبنغطيسهوبقومونالبركة

مباركأ)1(.ويصيرالمبلاد

معالأخيرعيسىعشاءالىويرمز)الإسنحالة(:أو)النناول(أوالربانيالعشاء2-

الذيالمسيحجسدالىيرمزفالخبزوالنبيذ،الخبزمعهماقتسماذوحواريمهنلاميذه

أيضاَ.الغرضلهذاسفكالذيدمهالىفيرمزالخمراماالبثرية،لنجاةكسر

64.:السابقالمصدر)1(
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جرىمالذكرىالخمرمنوفلبلالخبزمنقليليستعملالربانيالعشاءوفي

تطبيقأ،للمسيحيينروحيأطعاماَهذايكونحتى،وموتهعليهالقبضليلةبالمسيح

والخمر،المسيحلحمالىالخبزاستحالالخمرهذهوشربالخبزأكلمنأنلاعتقادهم

)1(.وتعاليمهالمسيحوبينالآكلبينالامتزاجفيحدثدمه،إلى

إنجيلفيجاءماإلىالربانيالعشاءفيالمسيحيةاليهتستندالذيوالأساس

حياةأجلمنابذلهالذيجسديهوأعطياناالذيوالخبز:المسيحلسانعلىيوحنا

بي،يحيافهويأكلنيفمنفيه،وأنافييثبتدميويشربجسدييأكلمن،العالم

يسوعلهمفقال.....العالمحياةأجلمنأبذلهالذيجسديهوأعطيالذيوالخبز

فيكم،حباةلكمفليسدمهونشربواالإنسانإبنجسدتأكلوالمإنلكمأقولالحق

جسديلأنالأخيراليومفياقيمهوأنا،أبديةحياةفلهدميويشربجسدييأكلمن

.(حق)مشربودمبمحق،مأكل

الليلةفييسوعالربإن:الأولىكورنثوسلأهلبولسرسالةفيجاءماوك!لك

المكسور،جسديهوهداكلرا،خذوا:وتالفكسروشكرخبرأأخذفيهاأسلمالتي

بعدماايضأالكأسكذلك:وتالالخمرمنقليلأاعطاهمكذلك،لذكريهذاإصنعوا

،لذكريشربتمكلماهدااصنعوابدميالجديدالعهدهيالكأسهذهقائلاَتعشوا

يجيء)3(.انالىالربكوتتخبرونالكأسهذهوشربتمالخبزهذاكلتمكلماف!نكم

نا:فيقولالمسيحوجسدالخبزبينالعلاتةيبينأنالمسيحيينالكتابأحدويحاول

الحياةفواموالمسيح،الجسديةالحياةقوامفالخبزرئيسنين:ناحينينمنللمسبحمثالالخبز

دينونةنارإحتملوالمسيحالجسديطعامنااصبححثىالنارفياجتازوالخبز،الروحية

الخمرأماالأبد.إلىحياةيهبناالذيالروحيطعامنايكونلكيعنا،عوضاَالخطيئة

وكلاهما،اللونأحمرفكلاهما:ناحيتينمنللدممثالأقربف!نه:المسيحبدمفعلاقنه

الجسد)4(.حياةهووالدم،الكرمةحياةهيفالخمرفيه،يجريالذيالجسدحياة

144.شلإ:احمدد./المشحبة1()

.51-658:يوحنا:المجيل)2(

.23-1126::الأولىكورنثوسلأهلبولسرسالة)3(

285.:القدسجامعة/اديانمقارنة)4(
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لملأنهيسكر،الذيالنوعمنالربانيالعشاءفيتستعملالتيالخمرتكنولم

:المؤرخونيقولكماأنهااذالعيد،هذافيالخمرمننوعأيبوجودمسموحأيكن

ويشربونذلكخالفوااليومالنصارىف!نذلكومع،الطازجالعنبعصيركانت

فليسالفميدخلمافكلشيء،اييشربواأنلهماباحبولسأن!جةالمسكرالخمر

الاستحالة،موضوعتنكرالبروتستانتأنيذكرومما)1(.بنجس

الكاهنالىيذهبالمذنبأنوهو:والتوبةال!نبكفرانينبعهال!يالاعزاف3-

الإعترافوكانذلك،بعدالمغفرةعلىمنهفبحصل،ذنوبمنافثرفهكالهفيبوح

واحدةمرةلازماَاصبح)1215(مسنةمنذولكنه،الحياةمدىمراتعدةبتكرر

بعدالمسيحالىمنسوباَيوحناالمجيلفيوردماإلىذلكفيوششندونالأتل،على

من،القدسالروحاقبلوا:بقولهيوصيهمذلكبعدلهمظهورهثم،وصلبهقتله

.121امسكثخطاياهأمسكتمومنله،تغفرخطاياهغفرتم

خلالهامنويتحكم،الكنيسةتجريهاالتيالطقوسأخطرمنالاعترافويعد

فينشأالسرهذاوعن،أسرارهمعلىخلالهامنويطلعون،بالناسورهبانهارجالها

يعترفلاالتيالطفوسمنوهذا(،الغفران)صكوكببسمىماالوسطىالعصور

أيضأ)3(.البروتستانتبها

المسيحصلبسبقالمسيحيينعندالصليبنفديسان:وحملهالصلببنقديس4-

ويحملنفسهفلينكرورائييأتيانأحدارادإن:قولهالمسيحعنوردفقد،نفسه

.)4(وشبعنيصليبه

،صورةابثمعفيللموتوالاستعدادبالحياةالإستهانةهوالصلببحملومعنى

بعدالصليبتفديسفكرةوقويت.والآثمينبالجرمينيُفعلكماخشبةعلىصلباَاي

286.:السابقالمصدر)1(

02.22:يوحنا:)لمجيل)2(

.283:القدسجامعة/اديانمقارنة)3(

9.23:لوقا:)نجيل(4)
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منالمسيحبهافامالثيالضخمةبالتضحيةالمسيحيينتذكرأداةفأصبح،الصلبحادثة

البشر))(.أجل

النظموبينالمسيحيينعندالصلببتقدبسبينعلاقةهناكأنالواضحومن

فحملصلباَ،بالاعدامالحكمصدورعلىدليلاَالصليبحملتجعلكانتالتيالرومانية

علىالحربتعلنالتيالكنيسةأنالعجيبومن،الحالةلهذهإستعدادأالصليبالمسيحيون

)2(.بتقديسهوتوصيخشباومعدنمنمصنوعاَصليبأتقدسبذاتهاهيالأصنام

الذيالمسيحيعلىتحلالقدسروحأنالمسيحيونيرىالمفدس:بالميرونالمسح5-

بعدكهنتهايدعلىالكنيسةتمنحهاالنعمةوهذه،المقدسةالمعموديةنعمةنال

دهنالذيوالطيببالحنو!تشبهأ،المقدسالميرونبدهنالمؤمنكسحإذالتعميد،

أباءوتوارثهاالمسبحتيامةبعدالرسلاتتسمهاوفددننه،عندالمسيحجسدبه

جسدعلىالحنوطمنكانماحفظواالرسلأنحيث)3(.الرسلعنالكنيسة

الزيتونزيتفياذابوهثمالنسوةاحضرتهالذيالحنوطمعدفنهحينالمسيح

الدهنوهذاللمعمودية،خاتمأمقدسأدهنأمنهوجعلوا،صهيونعلئةفيوقدسوه

.)4(المعموديةنالالذيالإنسانفيالقدسالروححلوليعنينظرهمفي

مفدس،بزيتالمريضكقنضاهالكاهنكسحسروهو:المربضعلىالم!مح6-

وجسدياَ.روحيأاللّهمنالشفاءلهوششمد

يكرزونوصارواخرجواندالرسلان:مرتصإلمجيلفيوردماومصدره

كميرينمرضىبزيتودهنوا،كثيرةشياطينوأخرجوايتوبوا،أنالناس)يبشرون(

فشفوهم)5(.

145.:شلياحمدد./المسبحبة)1(

.145:السابقالمصدر()2

67.:الطهطاويعزتمحمد/والاسلامالنصرانية)3(

284.:القدسجامعة/أدبانمقارنة)4(

13-6.21::مرنصالمجيل)5(
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بهويشعوذونبهيقومونسرأمنهاوصنعواالمقولةهذهالكنيسةرجالنأخذ

)1(.أموالهموأخذلابتزازهمالناسعلى

يدهنثم،القنديلصلاةبتلاوةالكاهنيقومحيثا!لوت:عندالقسيسحضور7-

)2(.والأقداموالصلبالحواسأعضاءخاصة،المقدسبالزيتالمريض

عضورأيالكنيسةكعرفةالاالزواجيتملا:الزواجعندالفسبسحضور8-

جعلتوالكنيسة)3(،ينفصملااللىي،المقدسالرباطيسمىلذلك،القسيس

ماعلىذلكفيويعتمدونأسرارها،منسرأطبيعيأ،ناموسأكونهنوقالزواج

تتلىالزواجمراسيموفي،انسانيفرقهلااللّهجمعهالذي:متىإنجيلفيورد

مقدساَ.زواجاَيصبحوبذلك،معينةتراتيل

لأداءتؤهلهالئيالنعمةعلىبهالانسانيحصلالديالسرمعناه:الكهنوتسر9-

الآباءأخذهارسوليةخلافةفهو،الكهنةبينفيعينالبشر،بينالمسيحرسالة

هذااخدواالذينهموالرسل،بعدهملمنوش!لمونها،أنفسهمالرسلعنا،ولون

)5(.المسبحمنالمفدسالسر

وهذا،الكنيسةفيدينيمنصبلأكطالتنصيبعنديستخدمالسرهذاف!نلذا

منويطلبالمنتخبالشخصرأسعلىيدهالأسقفيضعبه،مقدسعملالسر

واقسيسيةاواسقفيةمنالكهنوتدرجاتإلىترفعهالتىالإلهيةالنعمةفبنال،اجله

أخر.دفيمنصبأيأوشماسية

ذاالكهنوتأساسوضعفديقولونكماالمسيحالسيدأنالسرهذاومصدر

،الكهنوتسلطانواعطاهمالآخرينالسبعيناختارثمرسولاَ،عشرإثنياختار

.284:القدسجامعة/اديانمقارنة)1(

66.:طهطاويعزتعمد/والاصلامالنصرانية)2(

.66:السابقالمصدر()3

.91:6متى:انجيل)4(

67.:طهطاويعزتمحمد/والاسلامالنصرانية)5(
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الرسلمنالمواهبهذهانتقلتوفدالخطايا،وكفرانالقربانوتقديسالتعمبدومنها

تربطونهمالكمأقولالحق:المسيحلسانعلىمنىالمجيلفيوردوقد.خلفائهمإلى

فيمحلولاَيكونالأرضعلىتحلونهماوكلالسماء،فيمربوطاَيكونا،رضعلى

السماء)2(.

.284:القدسجامعة/اديانمقارنة()1

18.18::متى)لمجيل()2
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الثالثالمبحث

المسيحيةالعبادات

اختياريتانعبادتانلكنهما،والصومالصلاةهماعبادتانالمسيحيينعندتوجد

اجباريتين)1(.وليستاالمسيحيينكثريراهلماطبقأ

طريقعناللهالىتقربهموهي،الدينأركانمنركنعندهموالصلاة:الصلاةأ-

محلبالصلاةالأمرف!ن،الدينأركانمنركنالصلاةأنمنوبالركم)2(.المسيح

)3(.وارادتهالفردذاتمنينبعتلقائياَأمرأالصلاةيرونلأنهم،عندهمخلاف

الصلاةلأندبني،حكمايالصلاةتركعلىيزتبفلاذلكعلىوبناء

)4(.الشخصيةمشمولاتهومنالانسانخصائصمنيعدونها

تشريعاتعنكعزلالسلامعليهالمسيحبهاجاءالتيالتقاليدفهمكلكنولا

بدايةففي،السلامعليهموسىلرسالةومجددةمكملةكانثفرسالثه،اليهودبةالديانة

ومشاركتهماسرائيلبنيمعأورشبمهيكلفيصلاتهالسلامعلبهالمسيحافامحياته

أمرتاللتينالشرعيتينالساعتينالسلامعليهفصلى،الأخرىالتعبديةالطقوسسائر

سياقتوافقانولأنهمالأهميتهما،والمساءالصباحوقتيفيالموسويةالشريعةبهما

العملمنعودتهموساعةصباحاَالنوممننهوضهمساعةأي،للناساليومبةالحباة

قيودمنالإنسانحررالمسيحييننظرفيالسلامعليهفعيسى.للراحةوخلودهم

علىالصلاةوشكلياتالكلامنكرارمثل،اليهوديةالشربعةفرضتهاالتيالشكليات

85.:الطهطاويعزتمحمد/والاسلامالنصرانبة)1(

.111:زهرةأبومحمد/النصرانيةفيمحاضرات)2(

158.:الموحىالرزاقعبد/السماويةالأديانفيالعبادات)3(

162.:السابقالمصدر()4
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كالأممباطلاَالكلامتكرروالاتصلونوحينما:إلمجيلهفيمتىيقول)1(،واحدةرتيبة

مايعلمأباكملأنبهم،تتشبهوافلالهم،يستجابكلامهمبكثرةأنيظنونف!نهم

)2(.تسألوهانقبلإليهتحتاجون

الإلتزامتممؤقنهمرحليةفزةللمسحيينبالنسبةاليهوديالتشريعفمرحلة

كرحلةويشبهونهاا،ول،المسيحيبالعهدمتمثلةقصيرةلفزةاحكامهاببعض

المسيحية.التعاليمظلفيبعدفيماواكتملنماالذيالتشريعفيالطفولة

إلىدعاالسلامعليهانهالافقط،صلانينصلىتدالسلامعلبهالمسيحأنومع

نأإلىفعمدوا(،ذهبية)قاعدةالنصهذامنالمسيحيونواتخذحين)3(،كلالصلاة

فاعتمدوا،خالقهممعدائماتصالفيالدوامعلىتجعلهمقوةمحطاتللصلاةيحددوا

ونصفهاساعة)12(الىيقسمالذيللنهارالمدنيالتقسيمعلىصلواتهمتنظيمفي

والنصف،الثالثةالساعةوش!مونها(6-)1الساعةبينالنهاروم!مصف،السادسة

)4(.التاسعةالساعةالثاني

،صلواتسبعالىالصلواتعددالمسيحيونزادوموافبتها:الصلواتعدد

صلاةتقامالصباحصلاةتقامانفبعد،والصلاةالعملبينالنهارقسمواأخروكعنى

ظهرأ(،الثانيةعشرةلسادسة)لساعةاامنثمصلاةوصباحا(()التاسعةالثالثةالساعة

،النومقبلصلاةاليهاوأضافواالمساء،وصلاةعصرا(،)الثالثةالتاسعةالساعةوصلاة

صلاةبينالتمييزويجب.الليلمنتصفوصلاة،الاسلاميةالعشاءصلاةتقابلالتي

فيتمسكالنهارطواليشتغلنالأول،للعبادةالمثفرغوالراهبللعملالمتفرغالمسيحي

فيقيمونالأديرةفييعيشونالذينالرهبانأمافقط،والمساءالصباحبصلاتي

كالمتصوفة)5(.بعمقويؤدونهاعليها،يزيدونوركاالسبعالصلوات

.152،لسابقاالمصدر1()

.6،78:متى:المجبل)2(

18.1:لوتا:المجبل()3

.154:الموحىالرزاقعبد/السماويةالأديانفيالعبادات)4(

.154:السابقالمصدر()5
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منالأحديومصباحالأحدتداسالنصارىيقيمالصلواتهذهإلىوبالإضافة

علىالقسيسيقرؤهاومواعظوادعيةتراتيلعنعبارةوهي،كنائسهمفياسبوعكل

تدكةبلغاتتتلىالاصلاحثورةقبلوكائت،يسمعونماعلىيؤمنونئممسامعهم

.)1(العامةيفهمهالا

لديهمالقداسبعتبرلذا(،الرب)بومالأحدبومقداسالمسيحيونوشممي

إلىأصلهيرجعونوالمسيحيونوالأعياد،الآحادفيمحئمواجبوهومهمأ،طقسأ

وباركخبزاأخذحينماالأحدليلةالكنيسةفيسرهوضعالذي،السلامعليهالمسيح

(.Mذلك)يفعلواأنثلاميذهوأوصى،تلاميذهوأعطىوكسر

يفتضيهموضعفيالقسبقدمهانحطبةالأحدبومفيالأسبوعيةالصلاةوتتميز

ويجثون)3(.ركبهمعلىالحاضرونيخروعندها،الحال

)4(.الصلاةببدءإعلامأمناداتهمعندوالنواقيسجراس(Jا)دقوششخدمون

:الصلاةطفوص

المسيحتناولهالذيالأخيرللعشاءتذكاروهو،الربانيالعشاءالصلاةويعقب

أمادمه،(العنب)عصيروالخمر،المسحجسدوكلئلالخبزمنمكونوهو،حياتهفي

القس.إلىالحاضرونيقدمهاالتيالنقودمقامهافيقومالآن

هي)5(:شروطفيهالخبزولقبولوالخمر،الخبزمنعادةتتكونالقداسومادة

الىاشارة،الخالصالبردقيقمنمصنوعأويكون:للمسيحالطيعيالجسدكلئلأ-

عنصرإلىإشارةالزيتمنشيءبهمذابأ،الطبيعيءبالمامعجونأالترابعنصر

النار.عنصرإلىإشارةوالملحالهواء،

092.:القدسجامعة/ادبانمفارنة(1)

.165:الموصىالرزاقعبد/السماويةالأديانفيالعبادات)2(

164.:السابقالمصدر()3

.162:السابقالمصدر()4

.166:السابقالمصدر()5
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الفطيرذلكمنكلكمفتعودواخميرأمطعمكماني:المسيحلقولمختمرأيكونأن2-

ومخبوزأ.معجوناَالمختمرالخبزفصاعدأ،الآنتكلون

اث!الىمقسممدورخنموسطفيمطبوعمسندبرقرصشكلعلىالخبزيصنع3-

ثقوبنحمسةيثقب)الجمرة(و)الجوهرة!منه)الواحد(الجزءيسمىجزءأ،عشر

المسيح.جسدبهاسمرالتيالخمسةالمساميرإلى0اشارخبزهوقت

توضعالماءمنلهامعادلةكميةمعوكلزجونهاالعنبمنفيحضرونهاالخمرأما

بالحربةطعنوهعندماالمسيحجبينمنجريااللذينوالماءالدمالىإشارة،الكأسفي

يوماَالأحديوميعدونولكنهميوميأ،اقامتهيحبذونوالمسيحيون،الصليبعلى

فيه.الأمواتبينقامالمسيحلأنمقدسأ

روحيةتكونأنيجبفالطهارة،الصلاةلصحةشرطاًعندهمليستوالطهارة

وحضورالصلاةابأمنف!نذلكومع)1(،الجسديةالطهارةشرطدون،النفسلنقاء

)2(.بسيطةلفزةالأكلعنوالإمتناعالجسمونظافةالنفسطهارةلديهمالقداس

كانتقبلتهلأن،المسيحقبلةغيروهي،الشمسشروقجهةف!لىقبلتهمأما

)3(.نفسهتلقاء)بولس(منحولهاوقد،المقدسلبيت

أموربحملةوالبروتسنانتيةالكاثوليكيةالكنائسفيالصلاة"وت!ميز

.ومقررةمرسومةبألحانتغنىوئرنيماتأناشيدفيالأدعيةصياغةأ-

)الله(.ذكرعندالكنيسةيسودبصمتنتميز2-

الأدعية.بعضعندوالسكونالتأمل3-

عموديأمشتبكيناليدينكفيوضعمعالركبتينعلىالصلاةاثناءالمصلونيجلس4-

الصدر.كستوى

ف!نهالكنيسةنينفعالتيالصلاةعدافبماصلانهم،فيسجودأوركوعيوجدولا5-

الكاهن.طرفمنسجودفيهاأحياناَ

.161:السابقالمصدر)1(

.166:السابقالمصدر)2(

.162:السابقالمصدر)3(
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إلىابديهممقدمينالصلاةعندفيقفون،الأرثوذكسيةالشرقيةالكنبسةانباعاما

لأمام11(.ا

نكونلااساسبانشرطانالمسيحببنعندللصلاة:المسبحيينعندالصلاةأركان

بدونهما)2(:صلاة

نالكمأقولألحقبوحنا:)نجيلفيجاءلماطبقأالمسيحباسمنقدمأن:الأولالشرط

تأخذواأطلبوا،باسميشيئأتطلبوالمالآنإلى،يعطيكمباسميالأبمنطلبتمما

3(.كاملافينرحكموليكون

فيجاءكما،يطلبونماسينالونبأنهمالكاملالإكلانالصلاةيسبقان:الثانيالشرط

حينماتطلبونهماكللكمأفول*لذلك:السلامعليهالمسيحعننفلأمرفصإنجيل

4(.لكمفيكونتنالوهأنفأمنواتصلون

وقدبالموسبقى،المسيحيةالصلاةاداء)رتبطالمسبح!ن)5(:صلاةفيالموسبفى

لشدةونظرأالتفليدية،والطقوسبالشعائرمرنبطللموسبقىذكرالقديمالعهدفيورد

الذيالوحيدالعاملعدوهافقدلذا،الدينيةالوجهةمنبالموسبفىالمسبحييناهتمام

تؤديأنككنلربهالمسبحيينقلهاالتيوالمشاعرالمسبحية،الطوائفسائربينبوحد

الموسبقى.طريقعنصورةبأفضل

لاالدينيةالمشاهدمادةان:فيهجاءرسميأفرارأالثانينيقيةمجمعأصدروقد

المبادىأألتيمنتستمدانينبغيبل،الفنانينابداعتصرفتحتتزكأنينبغي

الدنحط.والنقليدالكاثوليكيةالكنبسةوضعتها

التعبدبةطفوسهمفيالموسيفىيستخدمونهذايومناالىالمسيحبونبزالولا

.164،165:السابقالمصدر(1)

.85:الطهطاويعزتعمد/والاسلامالنصرانبة()2

.1626:بوحنا:المجبل)3(

24.:1ا:مرفصالمجبل(4)

168-175.:الموحىالرزاقعبد/السماويةالأدبانفيالعبادات()5
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متجانسة،وحدةالمقدسالكتابمنلنصوصفراءتهممعتشكلانهالإعنفادهم

والمسيحيين.اليهودعندصلاةكتابالمزاميروتعد

الىئثميركماالمزامير،ويرنموايتلواانالأوائلالمسيحيينعندالعادةوجرت

كولوسي.أهلالىرسالتهوكذلك،أفسسأهلإلىبولسرسالةذلك

:اقسامثلاثةالىالمزاميرالمسيحيونالعلماءوقسم

بشاركاذ،الجماعيبطابعهاوتتمبز،الطقسيةللخدمةواستخدمت:التساليحأ-

لملكتتويجاَأو،كانتأعيادأالدينيةبالمناسبةالإحتفاليالموكبفيالشعبمنجموع

.الحربفيشروعأاوما،

المفدسالربنسبيحالصلواتهذهونتناولوالحمد:والثفةالاسنغاثةصلوات2-

.والشدةالضيقحالةويجمعهاوالمحسنوالعادل

الأنبياء.طريقةعلىوالوعظللدرسموجهةوهي:التعليممزامير3-

:الصلاةفيالنعببركبفبة

فاعدةعنتخرجالابشرطيختارونهماالعباداتمنيتلواأنللمسيحيينترك

بالصلاةالمسماةوهيمنوالها،علىيصلوالكي،المسيحإياهاعلمهمالتيالصلاة

منواحدقالفرغلما،موضعفييصليكانواذلوقا:إنجيلفيجاءكماالربانية

صليتممتى:لهمفقالثلاميذه،ايضاَيوحناعلمكما،نصليانعلمناربيا:تلاميذه

كماميشئئكلتكن،ملكوتكليأتإسمكليتقدس،السماواتفيالذيأبانافقولوا:

لأنناخطايانالناواكفريوم،كلأعطناكفافناخبزنا،الأرضعلىكذلكالسماءفي

الشرير)1(.مننجنالكن،تجربةفيتدخلناولاالينايذنبمنلكلنغفرلمحن

خزانةانهعنهيقولرنالذيالمزامير،سفرمنصلواتهمفيأخرىأدعيةويختارون2-

الأنبياء)2(.منوغيرهالسلامعليهداودلصلواتذهبية

t.11:1:لر)1()نجيل

83.86،:طهطاويعزتمحمد/والإسلامالنصرانبة()2
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علىيفهمانما،المسيحيمنالصيامتطلبوصيةالجديدالعهدفيليس:الصيام2-

ولذلك،والتذللبالصلاةويقزن،الحاجةعندالمسيحياليهبلجأاختياريأمرانه

الرياءعنالنهيمعفبهامدحهذكربل،واجبكفرضالأناجيلفيبفرضلم

.الصومفيالعبوسوعدم

انهلهيبدوالصيامعنالأئاجيلفيالسلامعليهالمسيحعنرويلماوالمتصفح

يفعلكمابهمرائينيصبحوالكيلاللاخرينصرمهماظهارعدمللصائمبنأراد

أيامطوعياَكانالأناجيلعليهثدلكماالصيامف!نذلكعلىوبناءأنذاك،اليهود

كذلك.رفعهبعدواصبح،السلامعليهالمسيح

جاءماتطبيقبعدهمنتلاميذهاسئمرالسماءالىالسلامعليهالمسيحرفعوبعد

فرضهمايناقضلاالمسبحبهجاءماأنباعنبار،الصومنحصوصاليهوديالنشربعفي

.السلامعليهموسى

رجالبدأالميلاديالرابعالقرنفيالكنسيللتشريعالأولىالبواكيرظهورومع

تموهذايجب،لاوما،طعاممنتناولهيجبوماالصياممعالمبعضيحددونالكنيسة

مقتضياتحسبالكنيسةتكيفهاكنسية)شريعةبأنهعندهمالصيامعُرفعندما

بينمددهاتختلفللصومأيامبفرضالمسيحيةالكنائسوبدأت(.والمكانالزمان

احتكاكهمبسببتطورالمسييحينلدىالصيامأنالواضحومن،وأخرىكنيسة

الاسمعلىحافظت،المسيحيةوكأنالشعائر،بعضمنهافاقتبسواالوثنيةبالشعوب

بل،معينوقتفيوالشرابالطعامعنإمتناعاَيعدفلم،الكيفيةعلىتحافظولم

)1(.الطعامانواعبعضعنامتناعاَأصبح

وكيفبنه:واوفانهبالصومالمسيحيةالطوائفرأييليوفيما

التييومأا،ربعينبصيامتلنزمالكاثوليكيةالكنبسة)2(:الكاثوليكعندالصبامأ-

)الينبوع(.صوموتسميهقديمصوموهو)الأحد(،عداماالفصحعيدتسبق

.181-185:الموحىالرزاقعبد/السماويةالأدبانفيالعبادات)1(

.185-188:السابقالمصدر)2(
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فيصومهسعيد،ونذكارعيديومالمسبحيةالكنيسةتأسيسيومويعتبر

(،الأبيض)الأحداسمإشتقاقفيواختلف(،الأبيض)الأحدبيومويعرفالكاثرليك

ويلبسونخلالهالتعميدكلارسونكانواالأولىالمسيحيةالكنيسةبدايةفيانهفقيل

الخامساليومفياليومهذاويقع،الأبيضالأحديومسميلذلكالبيضاء،الملابس

الفصح.عيديومثانيبعدعشر

فيسقطواالذينالشهداءلذكرىاحياءالفديسين(،)جميعيومصوموهناك

الثاني.تشرينأولفطويقع،الدينعنالدفاعسبيل

شملت:للصيامجديدةبقوانين(السادس)بولسالباباأتى)6691(عاموفي

.الينبوعأياما(

الأبيض.الأحد2(

المسيح.ميلادعيد3(

منمأخوذهوهي،الأولكانون(و)13،ايلول)14(يوميوهي)الامبر(،ايام4(

لتهخضوعهمعلىكدليلرؤوسهمعلىلهالممارسونيضعهالذي)الرماد(معنى

كاملة.وجبةمعاللحميثلوناليومينهذينوفي،تعالى

منركبمنب!عفاءكنيستهالرجالالسلطةالكاثوليكيةالكنيسةأعطتوقد

.الصيامومنهاالدينيةالواجباتمنأتباعها

الصومفيالكانوليكيةمعالأرثوذكسيةالكنيسةتتفق)1(:الأرثوذكسعندالصيامب-

يومأ.وخمسونخمسةأوبومأخمسونومدتهالصيامأنواعوأعمأهمباعتبارهالكبير

أهمها:اخرىصومأيامولهم

سموهاسبرعأفبلهاويصومون،المسيحصامهاأياموهييوماَ:الأرشينصومأ-

خمسأمجموعهفيصبح،الآلامأسبوعسموهأسبوعاَوبعدهالاستعداد،اسبوع

يوماً.وخمسين

87.:الطهطاويعزتمحمد/والإسلاموالنصرانية188918c،:السابقالمصدر)1(
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التوتيتحسبالميلادبعيدتتهييومأوأربعونثلاثومدتهالميلاد:!وم2-

ثاني.كانون6فيوتنتهيالثانيتشرين()25منفتبدا،الشرقي

منمحددعددلهليس،الرسلعصرمنذالكنيسةوتمارسه)الرمل(العنصرةصوم3-

،الصومأيامزادتالأحدهذاتقدمف!ذاالعنصرة(،)أحدبيومأمرهويزك،الأيام

.ايلول11()فيوتنتهي،انقضتتأخرواذا

.مسرىشهراولمنتبدأيوماَ،عشرخمسةومدتهراء:الع!صوم4-

.الحوتببطنالسلامعليهبونسقضاهاكالتيأبام،ثلاثةومدتهنبنوى:صوم5-

يومأ)266(عددهايصلحتى،الأرثوذكسعندالصيامأيامكثرةنرىوهكذا

السنة.في

شعبيةأياماَالقبطيةالكنبسةتفرض:الأرثوذكسوالأرمنالأقباطعندالصيام%-

ومنها:الكاثوليكيةالكنيسةعندكاوشبيهةللصوم

الكبير.الصومأ-

المبلاد.بعبدتنتهيبوماَوأربعونثلاثأيامهوعددالمبلاد:صوم2-

يوماَ.)15-94(بينمدتهفيمختلفوهو،الاثنينيومويبدا:الرسلصوم3-

يوماَ.()15ومدتهالعذراء:صوم4-

.أيامثلاثةومدته:نينوىصوم5-

ذإوالأتباط،الأرمنعندهوالمسيحيينعندالصيامأنواعأشدف!نولذلك

والصعود،الفصحبينمنهاوقعماإلا،أسبوعكلمن(والجمعة)الأربعاءيصومون

وهي:سنةكلمنأساببععشرةيصوموننهم

.الثالوثعيدمنالأولالأحدبعدا-

التجلي.عيدبعد2-

العذراء.انتقالعيدبعد3-

.ايلولفيالصلببعيدصيام4-
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.الثالوثعيدمنعشرالثالثالأحدبعد5-

.الثالوثعيدمنوالشعرينالواحدالأحدبعد6-

الميلاد.لعيدالسابقالصوم7-

الميلاد.صوم8-

الفصح.صوم9-

الشخصي()الصوممسألةالبروتستانتيةالكنيسةتزكالبرونستانت)1(:عندالصبامد-

يشتهبهماكللهيحلوأفطر،صاممان!ذا،يصوموكيف،بصومانفيالصائمإلى

بواجب.وليسمستحبعندهمفهوالمثولات،من

ماكلمنالناسوالمانعبنالانقطاعإلىبالداعنالبروتستانتيةالكنيسةوتشهر

الله.أحل

الاالكبير،الصومايامفيالزواجعقدتحرموالغربيةالشرقيةالكنائسف!نواخيرأ

اماعلناَ.لاسرأالزواجيعقدوعندها،الأسقففيرخصهذلك،الضرورةاقتضتاذا

لاالكنائسوكلالأحد(،)يومالربيومفيالزواجتعقدلاف!نهاالبروتستانتيةالكنيسة

)2(.يفسدهولابالصياملهشأنلافهذا،الزوجينبينالجنسيبالاتصالبأسأتر

الإمتناععندهايعنيالصومأننرىالبرونسنانت،عدافيماوالفربيةالثمرقيةوامنائس

)3(.الدسممنخالطعامثناولثمالنهار،م!صفبعدحتىالصباحمنالطعامعن

مرتالنىالتاريخيةوالأحداثبالأعيادارتباطهالمسيحيالصومعلىوالملاحظ

والبابليينالهنردمنسابقيهممنومقنبسونمنأثرونبدلكوهمفرحأ،أوحزناَعليهم

الأمم،تلكمنأخذوهكانألرقدصيامهمأنالواضحفمن،والرومانواليونانيينوالفرس

الحرانيين)4(.الصابئةعندوكذلك،الوثنيينعندجرثعادةانتك،اللحومكلتحريملأن

.091،191:السابقالمصدر)1(

.091،291:السابقالمصدر()2

153.:المنعمعبدفرادد./لمالشراثعفيأكلاث()3

391:الموصىالرزاقعبد/الساويةالأديانف!هالعبادات)4( ،291c
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زيارةضرورةإلىبعيدأوقريبمنيشرلمالأولالمسبحيالتاريخ)1(:الحج3-

.السلامعليهالمسيحفيهاوعاشارتادهاالتيالأماكن

مكانالىزيارةأوالقديسمرقدإلىرحلةبأنه:الحجعرففقدذلكومع

علىالحصوللأجلفهي،مختلفةلدوافعالطقسهذاممارسةوينمأخر،مقدس

نكفيري.بفعلالقيامأوالتشكر،بصيامالقباملأجلاو،الروحيةالمساعدة

ينظرونوالمسيحيون،الكاهنمنوبتوجيهبنفسهالآثمينزلهاذاتيةعقربةوهي

الزيارةالأمرأولفيفاقتصروااليهود،لهيكلالبديلالهيكلانهعلىالمسيحجسدإلى

صلبمكانكلثلوالذي،كنائسهمكلفيالموجود)المذبح(وهورمزهكلثلماالى

المسيح.

تجلتربانيبظهورتقدسمكانإلىالقصدكعنىعندهمالحجاصبحوهكذا

الحجمنيرجونوهملقديسيهم،مشاهدقبراوأوبكنيسةمتمثلأالإلهيةالقدرةفيه

خا!ة.فضائلعلىللحصولاوالمرضمنللشفاءاوالذنوبمنالتكفير

لحموبيتالزيتونوجبلصهيونجبليرتادونهاكانواالتيالأماكناهمومن

صلبهومكانالسلامعليهالمسيحمهبطباعتبارها،فلسطينفيالأماكنمنذلكوغير

القديسقبرتحويالتيروما،زيارةالىبالإضافة-،اعتقاداتهمحسب-ورفعه

رئيسومركز،الأولىالمسبحبةشهداءمثوىكذلكوهي)بولس(،والقديس)بطرس(

الكنيسة.

اليهيشدمزارأأوليائهمقبورمنإتخذواالنصارىأنيتضحتقدمماخلالومن

ربانيبظهورتقدسمكانإلىالزيارةطابعيأخدلديهمالحجمفهومواصبح،الرحال

الروحوتقويةالغفرانعلىالحصوللأجلقديسمردقالىاومصطلحاثهم،حسب

.المكانذلكلمحوكثروشدها،المعنوية

.591-002:لسابقاالمصدر(1)
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الرابعالمبحث

المسيحيينتشريعاتصوومن

النبيينوأسفارالتوراةتعتبرالمسيحيةأن،المسيحيينعندمفهوماَكانلقد

نصتالتيالشرائعبكلتأخذوان(،القديم)العهدتسميهامقدسةكتباَالسابقبن

)ستمرواالمسيحيينأنويظهرعنه،أثرقدبنصالمسيحخالفهماإلا،التوراةعليها

المسيح.بعدمنسنةوعشريناثننينمننحوأذلكعلى

ذلك،بعداجتمعواالرسلأعمالرسالةكاتبيقولكماالتلاميذولكن

وهي:اربعةفيالأممعلىالهرمبحصرواانعليهممقزحاَ،فيهميعقوبوخطب

الروايةفيجاء-كماذلكوكان،للأوثانذبحوما،والدم،المخنوقوأكلالزنا،

المسيحية.الىيدعونهممنبعضعلىيشقالخنانأنوجدوالأنهمنفسها-

محرماَيجعلونولا،التوراةحرمتهماكلللناسيحللونالتلاميذاصبحوبهذا

الخمرلهمفَحل،التوراةحرمتهشيءكللهمحلوب!لكأمور،أربعةالاعليهم

حرمته.قدالتوراةكانتماوكلوالخنزير،

إنماوالتحريمالتحليلعلىالقدرةأن،الرسلأعمالرسالةكاتبزعموقد

)1(.علبهمالقدسالروحنزولبسببللتلاميذ،صارت

المسيحية:فيالتشريعصورومن

ولما،يتزوجوننلاونساء،رجالأالناسيترهبأنالمسيحيةفيالأصل:الزواجأ-

رسالةفيجاءماوهذاالزنا،خوفإسمثناء،الزواجابيح،ممكنغيرذلككان

يضبطأنالمرأةاوالرجلاستطاعإذاالعزوبةتجوزانه:كورنثوسلأهلبولس

.117،118:زهرةابوعمد/النصرانيةفيمحاضرات)()
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إذابهميحسنإنه:وللأرامل،المتزوجينلغيرأقولولكننيالزنا،ويتوتى،نفسه

فليتزوجوا)1(.أنفسهميضبطوالم)ذاولكنانا،كمالبثوا

،واحدةزوجةعلىالزواجقصرعلىالمسيحيةالطواثفجميعأجمعتوقد

هذافيثشددأالأكثرهمفالأرثوذكس،المذهبأما،الزواجفيالديناتحادمنولابذ

ذلك،فيالكاثوليكوخالفهمأخر.مذهبمنتماذاالزواجيبطلونفهم،الموضوع

الادينيأ،ذلكتحرمكانتوانوهي،فقطالديناختلافعندإلاالزواجيبطلونفلا

قانونيأ)2(.تبيحهانها

بهقالتالذيللتعددتبعاَ،المسيحيةمطلعفيبهمعمولأالزوجاتتعددوكان

الزنا،خوفالزواجضرورةوبينللرهبنةالمسيحيةاتجاهبينللجمعولكن،اليهودية

فقط)3(.واحدةمنمباحأالزواجأصبح

الدين،تغييرأوالزناهما:اثنتينحالتينفيالاالطلاقالمسيحيةتجيزلا:الطلاق-2

،أخرىمرةيتزوجانالزوجينهذينمنلأييجوزلاالزنابسببالطلاقتمن!ذا

يتزوخ.أنلهيجوزالحيف!نبالموتالفراقكاناذاأما

نأللرجليحلهل:قائلينليجربوهالفريسيوناليهجاء:إنجيلهفيمتىيقول

خلقهماالبدءمنخلقالذيأنتراتمأما:لهموتالنأجابسبب؟لكلامرأتهيطلق

ويكون،بامرأتهويلصقوأمهاباهالرجليتركه!اأجلمن:وتال؟وأنثىذكرأ

يفرتهلااللهجمعهفالذيواحد،جسدبل،اثنينبعدليساذواحدأ،جسدأالإثنان

موسىإن:لهمقال.فنطلق،طلاقكتابيعطىأنموسىاوصىفلماذاقالوا:.انسان

هذايكنلمالبدءفيولكن،نساءكمتطلقواأنلكمأذنقلوبكمقساوةاجلمن

يتزوجوالذي،يزنيبأخرىوتزوجالزنا،بسببإلاامرأتهطلقمنأنلكموأقول

)4(.يزنيكطلقة

.7،89::كورنثوساهلالىالأولىبولسرسالة)1(

64.:الفرحانراشد/المعاصرةديانالأ)2(

154.:المنعمعبدفؤادد./الشرائعفيأكلاث)3(

3-91.01:ش:المجيل()4
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الطلاقكلنعونفهمشاقاَ،امرأالكائوليكطائفةعندالطلاقتحريميزالولا

بيتفيالزوجةزنتلوحتى،ومتاعبمصاعبمنالزوجينحياةعلىطرامهما

جسديأ،الزوجانيفزقأنهو،الحالةهدهفياليهيلجأونالذكطوالحل،الزوجية

الآخر.عنمنفردأمنهماكلويعيش

وشرعث،عليهالحصولفيسرتالطلاقتحريمقسوةالدولبعضوأدركت

الطلاقللزوجينبببحقانونعلىالبريطانيالعموممجلسوافقفقدذلك،فيالقوانين

للطلاقالفرنسيالقانونجعلوفد.عامينلمدةالآخرعنأحدهماينفصلانبعد

حكموجودهمامنالقاضيتحققف!ذا،أساسيانرئيسيانسببانأسباباربعة

أماوالاعتبار،بالشرفوتخلالجسمتمسجنايةبعقوبةوالحكمالزنا،هما:بالطلاق

منبالطلاقالحكمحيثمنتقديريةسلطةوللقاضيجوازيان،الآخرانالسببان

.اخرىئاحيةمنالجسميةوالاهانة،ناحيةمنالمعاملةوسوءالقسوةوهما:،عدمه

الجسمية،والإهانة،المعاملةوسوءالفسوةتفسيرفيالفرنسيتوسعالقضاءأدىوقد

علىاتفاقهمالجرد،الطلاقالىالوصولالىالعمليةالناحيةمنالزوجينتمكينإلى

يظهرأنالاعليهمافما،القاضيعلمالىيصللاالاتفاقهذاامرومادام،ايقاعه

الناحيةمنالفرنسيالقضاءوصلوهكذاللاخر.اهانتهكظهركلاهماأوأحدهما

سبب.ايعنمجردأالزوجينبرضاالواقعالطلاقإجازةإلىالعملية

الدولكبفيةاباحتهفقدإيطاليا،،الطلاقاباحةفيالمسيحبةالدولأخروكانت

منأكثرالهاكمالىقدمحتىإبطالبافيالطلاقأنرماوكجرد،الأخرىالمسيحية

)1(.طلاقطلبمليون

ماوعادة،بالوصيةأكثرهمويأخذ،للمواريثأحكامالمسيحيةفيليس:الميراث3-

الشريعةفيالمواريثبأحكامالمسيحيينفرقمنكثيروتأخذالأولاد،لأكبرتكون

(.2)الاسلامية

67.،66:الفرحانراشد/المعاصرة1،ديان1()

65.:السابقالمصدر()2
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المسيحية

الخنزير،لحمالتوراةمحرماتمنأحلوافيماالمسيحيونأحلالحنزير:لحملمحليل4-

فيدخلوالمااليهودأن:المقامهدافي(البطريق)ابنالمسيحيةمؤرخروىفقد

فيالمسيحيونشك،للمسيحيةاعتناقهبعدلهمفسطنطيناضطهادبسببالمسيحية

أكلعلىكلملهميختبرهمانقسطنطينعلىالقسطنطينيةبطريركفأشاراكلانهم،

نأفتأمر،يأكلونهلاواليهود،حرامالتوراةفيالخنزيران:لهوقالالخنزيرلحم

علىمقبمأنهعلمتيكللمفمنمنها،ويطعمونلحومها،وتطبخالخنازير،تذبح

التوراةالتحريمعلىنصتاذالخنزير،بتحريمقسطنطينأمنعندئذ،اليهودية

لحمه،نأكلانلنايجوزفكيفمحرماَ،التوراةفيالخنزيران:وقال...المقدسة

وتال،حلالبأنهالاعتقادعلىحملهحتىمازالالبطريركولكن،للناسونطعمه

وقال،الانجيلهيجديدةبتوراةوجاء،التوراةفيماسائرأبطلقدالمسيحانله:

الانسانينجسانما،الانسانينجسليسالفميدخلماكلان:المقدسانجيلهفي

ذلكوغيروالسفهالكفرمنالإنسانفممنيخرجمايعنيفيه)1(.منيخرجهماكل

.()2مجراهيجريمما

لذيذمنوالحرمان،الحياةضجيجعنالإبتعادتعنيالمسيحيينعندالرهبنة:الرهبنة5-

والامتناعوالتبثل،الثيابخشنولبس،والعطشبالجوعالجسموتعذيب،العيش

البشر)3(.أجلمننفسهبذلالذيبالمسيحتمثلاًالعبادةعلىوالعكوفالزواجعن

الىالرهبنةأساسويعدونالدبنية،مصادرهمالىالرهبنةهذهنرجعوالمسيحية

بطونمنهكذاولدواخصيانبوجدلأنه:السلامعليهللمسيحا!لنسوبالقول

لأجلأنفسهمخصواخصيانويوجد،الناسخصاهمخصبانويوجد،أمهاتهم

)4(.فليقبليفبلأناستطاعمن،السماواتملكوت

.715::مرقص)نجبل)1(

.156:المنعمعبدفزادد./الشرائعفيامحاث()2

092.:القدسجامعة/أديانمقارنة)3(

.9112::منى)لمجيل()4
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الئانيالباب

قسطنطيناعتناقبعدللمسبحيةجاءتالرهبنةأنتاريخياَالواضحومن

نافاتهمالذينالمسيحيونفتحسر،المسيحيينعلىالحريةعهدوبدء،للمسيحية

إلىولجأوا،بدمائهمبضحواانفانهماذكتعميضحواانفقرروا،بدمائهميضحوا

بالجوعالجسمتعذيبالىلجأواكما،المدنحياةعنويبتعدوافيهاليعيشواالجبال

)1(.والطاعةالعبادةعلىوالعكوف،الزواجوعدموالتبتل،الثيابوخشنوالعطش

العملعنسئلالمسيحان،الرهبنةعلىالمسيحيرنبهاإستدلالثيالأدلةومن

وبعفاذهبكاملأتكوناناردتان:فأجابالأبديةالحياةإلىيؤديالذيالصالح

الىاللجوءأماواثبعني)2(.وتعالالسماء،فيكنزلكنيكونالفقراء،وأعطاملاكك،

حينالجبلإلىيصعدكانفقد،السلامعليهالمسيحمنايضأفمقتبسةوالجبالالبراري

البرية،فييعيشكانالذيالمعمدانيوحناومن،الجموعيعلمأويصليأنيريد

فيها)3(.)يبشر(ويكرز

الناسمنهروباَفكانت:الأولىأماكرحلتين،المسيحيةفيالرهبنةمرتوقد

ولجوءأ،والبراريالصحارىفيوانطلاقاَبالأدناس،الزاخرةوالقرىالمدنعنوبعدأ

معوالتأملالعبادةمنوالاكثارالجسدمحاربةبفصدالجبالفيوالمغاراتالكهوفالى

لهموبنوااجتمعواالزهبفيالراغبينعددكثرلماالثانيةالمرحلةوبدأت.الوحدة

ذلكفعلواوقد،بالأديرةتسمىحيثعاليةبأسوارأحاطوهاثم،متجاورةصوامع

فينشأمااولالرهبنةنظامأنالأقباطالباحثونويرى.اللصوصمنلأنفسهمحماية

)4(.الدولمنوغيرهاوفرنساايطالياالىالأقباطالرهباننقلهثممصر،

بتجاربوكلريختبر،بهاالإلتحاقفطالبيسيرا،شيئأليسبالرهبنةوالإلتحاق

ويصلي،الهيكلامامظهرهعلىيرقدوحيئ!ذلها،مستحقبأنهالرهبانيعترفحتى

.07:طهطاويعزتمحمد/والاسلامالنصرانية)1(

.18-9122::منىانجيل)2(

:602.شلىأحمد/المسيحية)3(

07.72،:الطهطاويعزتمحمد/والاسلامالنصرانبة()4
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المسيحية

يعدولممات،ئهtكالعالمتركقدالرجلهذاأنمضمونها،خاصةصلاةعلبهالرهبان

)1(.العالمهذاأبناءضمنيحسب

كانوا،الرهبنةإلىالدعوةفيالمسيحيينأنيجد،الأديانمقارنةفيوالباحث

منهجهي،الجسموتعذيبوالتبتلفالترهب،تحريفدونالهنديللمنهاجمقلدين

والبوذبةالهندوسيةفياساسي

يأدون،يتزوجونالميلاديالرابعالقرنبدايةقبلالدينرجالكانوقد

،الميلاديالرابعالقرناوائلفيعقدالذياسبانيا،في)ألفيرا(مجمعولكناعزاض،

رجالكبارعلىالجنسشهواتكلعنوالإبتعادالزواجبنحريمقرارأأصدر

فقط.الكنيسة

الزواجونحريمالعزوبةبوجوبأمرأأصدر،السابع)جريجوري(الباباولكن

الكهنوتيةصفاثهمندنسلاحنى،وصغارهمكبارهموالرهبانالقساوسةجميععلى

القرارذلككانحتىالميلاديعشرالثالثالقرني!هييكدولم،الجنسيبالاتصال

منوالرهبانالقساوسةجميععلىومطبقأ،الكاثوليكيةالكنيسةفيمقررأنظامأ

النساء)3(.منوالراهبات،الرجال

تعترففلم،للرهبنةضرورةترىلاالبروثستانتان،الجالهذافيبذكرومما

فهي()الأرثوذكسيةالشرفيةالكنيسةاما)4(0الدينلرجالالزواجوأباحوا،النظامبهدا

يكونلاأن()الأسقفرتبةالىيصللمنويشزطون،الزواجالدينلرجلتبيح

قبل.منمتزوجأ

72.:السابقالمصدر()1

702.:شلىأحمدد./المسيحية)2(

74.:الطهطاوكطعزتمحمدد./والإسلامالنصرانية)3(

.214شلي:أحمدد.المسبحية()4
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الثانيالباب

اتباععلىكدلكوهو،يهوديكلعلىفريضةالدكورعلىالختانكان:ايخ!ان6-

عندالمقدسالكتابمنجزءوهيذلك،تفرضالترراةأنأساسعلى،المسيح

المسيحيين.

-،الرسلأعمالرسالةكاتبيروي-كماالمسيحيينتلاميذأحديعقوبولكن

دخولعنالناستثاقلانبعد،المسيحبعدلهممجمعاولفيالتلاميذلبقيةقال

يثقللاأنارىأنالذلك:بولسذلكمنواشتكى،الفريضةهذهبسببالمسيحية

الأصناملمجاساتمن!كلتنعواأنإليهميرسلبل،الأمممناللهالىالراجعينعلى

)1(.والدموالمخنوقوالزنا

حرمتهماللناسحللوا-الرسالةكاتبيقول-كماالتلاميذانيتبينذلكومن

عليهإبراهيممنذاللهمنعهدأكانالذيالختانحكمابطلواذلكوكقتضىaljالتو

(."I;لوإلمجيلحكاهلماطبقاًخقنفسهالمسيحأنعنفضلاَ،السلام

15.91::الرسلاعمالرسالة)1(

76.:طهطاويعزتعمد/والاسلامالنصرانبة()2
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الخامسالفصلى

المسيعيةطوانف

l-القبطيةالكنبسة

المالرنبةالكنيسةصلأ-

الكالولبكبةالكنبسة3-

ا!رثوذصسيةالكنيسة4-

النسطوريلاالكنيسة5-

السريانيةالكنيسة6-

ايأرمنيةالكنبممة7-

البروتسنتيلاالكنيسلا8-

البروتستانتطوالف9-

ا!أصدماءجماعةأ-

ا"لربونيةب!

سانيسحرششيانطالفة%-

الصهيونيون()اثسيحيونأوالإنجيليون-01

الدوليةالمسيحيةالسفارةأ-

ا!أخلا!يةا!أغلبيةمنظمة2-

الدينيةالمستديرةالمالدةهيمة3-

المسبحأجلمنالحامعيالحرمحملة4-

الهيكلجبلمرسسة5-

لريرتسوتباتموسسة6-

للقدسالمسيحيةالمنظمة7-

)يفانزماي!صنالس8-

صهيونأجلمنالمتحدينالإنجيليينمنظمة9-

جسورالسلامجماعةأ-أتافجماعةا-0
http://www.al-maktabeh.com
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المسيحية

الخامسالفصل

المسيعيةطوائف

-)1
لمهيك):

لنايتبين،المسيحيةمصادرفيوأثرها)المجامع!حولكلاممنتقدمماخلالمن

وهذامعتنقيها،بينالسائدهوالتوحيدكانالزمنمنفترةعليهاأتىقدالمسيحيةأن

التي،المسيحألوهبةفكرةمفاومأظهرعندما7ريوسدعوةفيواضحأكانالتوحيد

كانتوالذي،نيقيةمجمععقدإلىأدىمما،الأسكندريةكنيسةبهاتناديكانت

التوحيد.عقيدةتعتنقفيهاالأغلبية

قسمين:إلىالمسيحيةعصورتقسمأن!كلكننالذلك

عقيدةوبقيت،نيقيةمجمعفيهانعقدالذيالزمنونهايتهالتوحيد:عصر

نيقية.مجمعبعدقصيرأليسزمناَالمسيحألوهيةفكرةتصارعالتوحيد

اسنطاعحتى،نيقيةمجمعبعديبتدىالذيالعصروذلك:المسبحنأليهعصر

نضرمنالموحدينويمنعوا،المسيحيينوسطفيالتوحيدنوريطمسواانالرومقياصرة

عقيدتهم.

تحميكانتالتيالدولةبطشمنتخرجأنتحاولكانتفرقعدةظهرتوقد

ملنويةبطرقالنوحيدعقيدةتظهرأنالفرقهذهحاولتدوف،المسيحوتأليهال!ليث

هؤلاء:أشهرومن

مخلوقدنهمصنوعانهوفالالهأ،القدسالروحيكونانانكر:وجماعتهمفدونيوسأ-

له.

.914:زهرةأبوعمد/النصرانيةفيمحاضراتانظر()1
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الثانيالباب

بأنالقولعارضالذي(القسطنطينية)بطريركنسطوراصحاب:النسطوريون2-

دثه.أماَوليستالإنسانامفهي،الإنسانإلاتلدلممريمانوقالالثه،ولدتمريم

الإسكندريةبطريركمذهبانثحلالذيالبراذعي،يعقوبالىنسبة:اليعقوبيون-3

المسيح،فيوالناسوتاللاهوتالتقاءوهي،واحدةطبيعةللمسيحبأنالقائل

تمسكعنهاوتسببم(،)451عامخليقدونيةمجمعرفضهاالتيالفكرةوهي

)1(.الرومانيةالكنيسةعنوالإنفصالبطريركها،برايالمصرية)الكيسة

اعتناقفبللهمحدثلمامشابهعظيمحدثالمسيحبةتاريخفيثكرروقد

-الىالمسيحألوهيةاعتنق-الذيالقويالجانبالتجاءذلكوكان،للمسيحيةالرومان

علىبسلطهاوالإفناءوالحرقوالننكبلوالنعذببالاضطهاداتوسائلوأفسىاعنف

اليهودمناضطهدواالمسيحيينأنوالعجيب،المسيحألوهيةأنكرالذيالجانب

بشتدالمؤلهبنجانببدأفلما،الأولىالثلاثةالفرونفيالويلاتبهمونزلث،والرومان

ألوهيةأنكرواوالذين،دينهمأبناءمنكخالفيهمالويلاتنفسينزلونرأيناهم

المسيح.

المسيحيةالطواكف

،السلامعليهالمسيحطببعةحولالمسيحيينببنالخلافبدانبقية،مجمعبعد

خاصأ،مذهبأمنهانرفةكل)نخذتكثبرةوطوائففرقالمسألةهذهبسببونشأت

ماسرعانالكنيسةرجاللبعضفرديةأراءشكلعلىبدايةالآراءهذهوثشكلت

.واتجاهاتمذاهبالىتحولت

وأول،المسيحيينبينالانقسامبدايةكانخلقدونيةمجمعأنالملاحظومن

:بتسمىصارتوالتيمصر،في)1،فباط(فرفةكانتظهورأالطوائف

فبهامنزجفدواحدةطبيعةذوالمسبحبأنيقولونالذينوهمالقبطبة)2(:الكنيسةأ(

123.:شليرؤوفد./المسيحيةعلىاضواء)1(

.915،016;:زهرأبومحمد/الثصرانبهفىمحاضرا!)2(
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اللاهوتبينجامعةواحدةطبيعةالإتحادمنوتكون،الانسانبعنصرالإلهعنصر

.الميلاديالخامسالقرنمشصففيالأسكندريةبطريركذلكأعلنوقد،والناسوت

لاطبيعتينذوالمسيحأنوقرر،خلقدونيةمجمعانعقدالاعلانذلكوبسبب

الرومانية.الكنيسةعنالمصريةالكنيسةانفصلتذلكوبسبب،واحدةطبيعة

وافريقيين،7سيويينالىينقسمون،واحدةطبيعةذوالمسيحانيقولونوالذين

به.خاصةدبنبةرئاسةفسمولكل

اعنرفوامنالآسيوببنهؤلاءومن،السربانبطريركهوالأسبوببنفرنبس

رأيهم.علىاستمروادانفقبلهم،الكاثوليكيةالكنيسةبرئاسة

الرئاسةهذهفيويتبعه،القاهرةفيالمقيمالقبطبطريركهوالأفريقيينورئيس

القبطية.الكنيسةلبطريركخاضعونفهم،المسيحيون)أثيوبيا(الحبشةسكان

م،667سنةبرأيههذايوحنااشتهروقد،مارونيوحناأتباعهم)1(:المارونيةالكنيسة2-

انوهوأسيا،مسيحيمنبعضومعهمفيه،القسيسينبعضوشايعهإليهودعا

مجمعاجتمعذلكاجلومن،واحدةمشيئةأوارادةذوولكنه،طبيعتينذوالمسيح

مذهبه.يذهبمنوكلوتكفيرهولعنه،مارونحرمانوقررم،068سنةالقسطنطينية

بهمنزلتلكJJ,,،وقوةشوكةذوييكونوالمالمذهبهذادعاةانويظهر

،لبنانجبلفيالمناطقبعض!الابهيعتصمونمأمناَلهميجدوافلم،شديدةاضطهادات

واعلنواروما،كنيسةإليهاقربتهمحتى،عقائدهمعلىواستمروابها،فاعتصموا

اتحادهاكانوفد،رأيهمعلىيبقراانعلىمعها،والاتحادالكاثوليكيةللكنيسةالطاعة

بطريركولها،لبنانجبلفيالطائفةهذهومازالتام(،)182سنةروماكنيسةمع

روما.لبابابالرئاسةوتقربها،خاص

وغربية:!مرقيةالىالكنيسلاانقسام

الروحأناعتقدتالتي،القسطنطينيةبكنيسةيتعلقالانقسامهذاوسبب

.016:زهرةأبومحمد/النصرانيةفيعا!رات)1(
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الثانيالباب

الروحأنروماكنيسةرايكانبينماوالإبن،الأبمنلا،وحدهالأبمنالقدس

معاَ.والإبنالأبمنمنبثقالقدس

بطريركولعنطردفيهاأعلنم986سنةمجمعأْروماباباعقدهذااجلومن

الجمعهذاعلىوردأ،وحدهالأبمنانبثقالقدسالروحأنفيلمقالتهالقسطنطينية

نأفيالبطريركرأيإعتناقفيهتمم()987سنةآخرمجمعأالقسطنطينيةكنيسةعقدت

أولاهما::قسمينإلىالكنيسةانفسمتوبذلكففط،الأبمنانبثقالقدسالروح

الكنيسةأوالفسطنطبنبة،كنيسةوثانيهما،اللانينبة،الغربيةالكنيسةأوروما،كنيسة

بالأرثوذكس.سميتوالثانية،بالكاثوليكسميتفالأولى،اليونانيةالثرقية

يعنيلاولكنللانفسام،الرئيسيالسببكانالإعتقاديالموضوعأنويبدو

كانففدالكهنونية،اوالدبنبةبالرئاسةبتعلقماوهو،أخرىأسبابوجودعدمذلك

رسمي،بشكلانقسامهاقبلحتىالغربيةوالكنيسةالشرفيةالكنيسةبينتنافسهناك

حولالطرفينبينعلنيأالصراعوأصبح،الانقسامبعدزادقدالتنافسهذاف!نولهذا

باباعقدذلكعلىوبناءروما؟لكنيسةامالقسطنطينيةلكنيسةأهي،الدينيةالرئاسة

كنيسةقامتبينماروما،باباهوللكنائسالعامالرئيسأنفيهفررمجمعأروما

كنيسةرئيسأنوقررت،Uعقدمجمعطربقعنالفرارهذابرفضالقسطنطبنبة

للكنائس.العامالرئيسهوالقسطنطينية

م)1أنهاتدعيلأنها)العامة(،تعنيلاتينيةكلمةالكاثوليكية:الكاثولبكبةالكنبسة-3

ومعلمتها.(الكنائس

الرومانبة)الكنبسةمثلمختلفةأسماءالكاثوليكيةالكنيسةعلىأطلقتوقد

فيالباباورئيسها(،اللاتينية)الكنيسةأو(،الرسوليةأوالبطرسية)الكنيسةوإ،الغربية

بروما.الفانبكان

بلاد:إلىويخاصة،اللاتينالغربالىنفوذهالامتدادلاتينيةأوغربيةسميتوقد

.البلدانمنذلكعدافيماأتباعلهاكاندان،والبرتغاللاسبانياوفرنساوبلجيكاللطاليا

هومؤسسهاأنيدعونأتباعهالأن،الرسوليةأوالبطرسيةالكنيسةوسميت

.خلفاؤهرومافيوالبابواب،ورئيسهم،الحواريينكبير)بطرس(
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أوروبا،حياةفيهاماَدورأالماضيةالقرونطوالالكاثوليكيةالكنيسةلعبتوتد

واحياناَأوروباحكوماتتناهضالكاثوليكيةكانتالكنسيالتاريخحركةففي

مدبينالقوتينبينالصراعوكان،الدولةقرةتتغلبوأحياناَ،الكنيسةقوىتتغلب

يجبالدولةهل؟الأعلىالسلطةصاحبهومنحولالأوربيينبيننزاعمحلوجزر

بينهما؟الفصلمنلابدانهاو،للكنيسةتخضعان

النظامهوالكاثوليكيةالكنيسةلتبعهالذيوالنظام:الكاثوليكيةالكنيسةنظام

تنظيمفيالحقأصحابوهم(،كاردينال)جمعوالكرادلةالبابايراسهوال!ي،البابوي

هيساميةبابوبةاراداتبصدرالذيالكنائسيالجتمعمنهمبتكوناذ،الكنيسة

ويلهمه،اللهكلثلفهو،الأرضعلىالأكبرالمسيحتلميذهوالبابالأن،إلهيةإرادات

.)1(المناقشةأوالجدالتقبللاإرادتهكانتهناومن،القدسالروح

انتخابهوبعد،الكرادلةطريقعنلهخلفاَواحدأي!مخبالبابايموتوعندما

الكاثوليكي،الشعبمنوالطاعةالالزامصفةلهاقوانينابرامفيالحقصاحبيكون

نايجوزالذيالكنابيحددأنهدرجةإلىوعظيمةواسعةالباباسلطةتبدووهكذا

أبشعالكاثوليكيةالكنيسةومارست،يقرأهأنلأحديجوزلاالذيوالكتابيقرا،

الحملةهذهمنجزءالتفتيشومحاكممعارضيها،ضدالدينيالاضطهادأنواع

.)2(مسيحيينغيرأممسيحيينكانواسواءمعارضهمعلىالشرسةالكاثوليكية

ومنفصلة،متمبزةالثلاثةالأقائيمبأنالكاثوليكيعتقد:الكاثوليكعقالد

غيرهما.القدسوالروح،الأبغيروالابن،الإبنغيرفالأب

)اثناسيوس(،بهنادىالذيالقانونهوالكاثوليكبهايتمسكالتيوالعقيدة

يلي:كماالقانونهذا،وصورةنيقيةمجمعفيلآريوستصدىالذيوهو

بالإ!كلانيتمسكأنشيءكلقبلعليهوجب،الخلاصابتغىمنكلانا-

للمسيحية.العامالجامعالا!كلانأي،الكاثوليكي

.002102،:شلياحمدد./المشحية)1(

992.:القدسجامعة/اديانمقارنة)2(
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توحيد.فيوثالثأ،تثليثفيواحدأالهأنعبدأنهو،الكاثوليكيالإيمان-

الجوهر.نفصلولاالأفانيم،تمزخلا-

7خر.أقنومأالقدسوللروح،حدةعلىأقنوموالإبن،حدةعلىاقنومالأبإن-

معاَ.أبديوجلالمتساو،ومجدواحد،لاهوتالقدسوالروحوالإبنالأبولكن-

.مخلوقكيرالقدسوالروح،مخلوقغيروالإبن،مخلوقغيرالأب-

محدد.غيرالقدسوالروحمحدد،غيىوالإبنمحدد،غيرالأب-

سرمديين،ثلاثةليسواولكنسرمد،القدسوالروحسرمد،والابنسرمد،الأب-

واحد.سرمدبل

،مخلوقغيرواحدبل،محددينكيرثلاثةولا،مخلوقينكيرثلاثةليسواوكذلك-

محدد.غيىوواحد

الكل،ضابطالقدسوالروح،الكلضابطوالإبن،الكلضابطالأبوكذلكا-

الكل.ضابطواحدبل،الكلضابطيليسواولكن

إلهبل،ألهةثلاثةليسواولكناله،القدسوالروحاله،والإبناله،الأبوهكذاأ-

واحد.

الهبداتهالأقانيمهذهمنكلأبأننعترفأنيكلفناالمسبحيالحقأنوكماأ-

.أربابوثلاثةألهةثلاثةبوجودنقولأنعنينهاناالكاثوليكيالدينف!نورب،

،وحدهالابنوكذلكمولود،ولامخلوقولاأحد،منمصنوعكيرفالأبأ-

.وحدهالقدسوروح

ثلاثةلاواحدقدصوروحأبناء،ثلاثةلاواحدوابن7باء،ئلاثةلاواحدأبا-

.قدسأرواح

وحدائية.فيوالثالوث،ثالوثفيالواحدنيةنعبدأنيجبأ-

المسيح.يسوعوبتجسدالثالوثبهذايؤمنأنفعليه،الخلاصلهيلزمأنأرادمنا-

وأنه،انسانالههواللّهابنالمسيسحيسوعبأنونقرنؤمنأنهوالمستقيمالإيمانا-

هذافيمولودأمهجوهرمنوانسانالدهور،قبلومولودالأبجوهرمناله

.بشريوجسدناطقةبنفسكائنتام،دانسانتام،الهالدهر،
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18

91

02

21

22

يكندانوهو،ناسوتهمحسبالأبودونه،لاهوتهمحسبللأبمساووالابن-

.إثنانلاواحدمسيحهوف!نماوانساناَ،الهأ

فيأيضاَوقام(الأمواتعالم)أيالجحيمإلىونزلخلاصنا،لأجلتألمالمسيح-

.الرب!كلينعنجالسوهوالسماء،إلىصعدثم،الأمواتبينمنالثالثاليوم

البشرجميعأيضاَيقوممجيئهعندالذيوالأحياء،الأمواتليدينيأتيهناومن-

يدخلونالصالحاتفعلوافالذين،الخاصةأعمالهمعنحسابأويؤدونبأجسادهم

الأبدية.الناريدخلونالسيئاتعملواوالذين،الأبديةالحياة

بهيؤمنأندونمنيخلصأنالإنسانيقدرلاالذيالكاثوليكيالإ!كلانهوهذا-

)1(.ولقينبأمانة

إلىتصللمالتيالنفوسفيهاتعتقلالمطهر،يسمىثالثمكانالموتبعديوجد-

)2(.ذنوبهكقدارالخاطعمنهايتخلصومطهرةنادرةفهي،النقاوةدرجة

الكاثولي!4لكمرالع

الخبز.بدلالربانيالعشاءفيالفطيرإستعمالا-

.والمخنوقالدمأكل2-

الخنزير.دهنالرهبانأكل3-

)3(.لحاهمالكهنةوحلق،أصابعهمفيالخواتمالأساقفةلبس4-

ورجالها.الكنيسةحقوقمنالمغفرة5-

الكنيسة.رجالعلىالزواجتحريم6-

)4(الزوجيةالخيانةعندحتى،المسيحيينجميععلىالطلاقتحريم7-

.96-72السقا:حجازياحمدد./النصارىأقانبم)1(

162.;:زهرأبوعمد/النصرانبةفيعاضرات2()

.162:السابقالمصدر()3

203.:القدسجامعة/أديانمقارنة)4(
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،المتعصبونأوالمئشددون:تعني(لاتينية)كلمةالأرثوذكسية:ا،رثوذكسيةالكنيسة4-

(،اليونانيةاوالشرقية)الكنيسةأو(الأرثوذكسالروم)كنيسةكنيستهموتسمى

كروسياالعمومعلىالشرقيةالبلادومن،الشرقيينالروممنأتباعهاأكثرلأن

الكنيسةعنفصلتوتد،القسطنطينيةالأصليومقرها،واليونانوالبلقان

)1(.كنائسعدةمنمؤلفةالآنوهي،الميلاديالناسعالقرنفيالغربيةالكاثوليكية

ويلقبونهب،كبيرهموهو،القسطنطينيةبطريركأولهم)بطاركة(:الكنائسولهذه

للروم(الأسكندرية)بطريركالدينيةوالمكانةالمرتبةفيويليه(،المسكوني)البطريرك

(،الروسي)الجمعثم(،)أورشليمبطريركثم)أنطاكيا(،بطريركثم،الأرثوذكس

ع()2(.)قبروأسقفبة)أنينا(،كأسقفيةأخرىمستقلةلأسقفياتمجامععدةثم

مثلرئبسمفرللأرثوذكسيةوليسروما،فيبالباباالأرثوذكسبعترفولا

والأسكندريةأثيناالآنوتعدلهم،الأولالمركزالقسطنطينيةكانتدان)الكاثوليكية(،

لها.رئيسيةمراكزوروسيا،

نإ:ويقولوناتانيم،ثلاثةفيواحداللّهأنالأرثوذكسيعتقد:الأرثوذكسعقالد

دخللماوكانأشهر،تسعةالعذراءمريمبطنفيواختبأالسماءمننزلوجلعزاللّه

اسمهكاملاَطفلاَخرجثمكاملأ،جنينأأصبحثم)مضغة(ثم)علقة(ثم)نطفة!بطنها

وبعد،الرسالةبلغالثلاثينسنبلغولما،الأطفالبنموكماونما)يسوع(،أو)عيسى(

وهوالجحيمإلىنزلثم،ايامثلاثةالقبرفيدفنثم،وصلبوهاليهودقنلهوأشهرأسمتين

التجسد،قبل)الأب(وشمى.السماواتإلىوصعدالثالثاليومفيخرجثمالقبر،في

انشاءقبلعليهكانالذيالإسم،القدسالروحوشممىالتجسد،بعد()الابنثم

وشمتدلون)3(،عيسىهووالنّه،والأرضالسماءخالق)الله(هوعيسىأناي،العالم

للملائكة،نراءى،الروحفيتبررالجسد،فيظهرالق:بولسبقولهذامذهبهمعلى

.102:شليأحمدد./المسيحية(1)

164.:زهرةابومحمد/النصرانيةفيمحاضرات)2(

303.:القدسجامعة/اديانمقارنة()3
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الجد)1(.فيرفع،العالمفيبهأؤمن،الأممبينبهكرز

مجدهسماءعنتنازلقدالعظيمفاديناان:الأرثوذكسيفولذلكولتوضيح

بطنفيبهالحبلثم،ناطقةعاقلةبنفسحقيقا،جسدأباتخاذهبالإنسانيتحدأنوقبل

العذراء.مربمالطاهرةالفدبسة

جزاينمنمركبالانسانبأنبالناسوت،اللاهوتاتحادالكنيسةأباءمثلوقد

ومع،الناطقةالعاقلةالنفسوثانيهما،الترابمنالمأخوذالكثيفالجسداحدهما:

اذواحدأشخصأيصيرانامتزاجولااختلاطدونواتحادهماالشيئينهذينوجود

النفسمنالكثيفالجزءهووالناسوت،البسيطالجزءهوفاللاهوت،واحدةطببعة

جوهرأواحدةذاثاَالمسيحصارامتزاجولااختلاطدونمعأوباتحادهما،الناطقة

)2(.واحدةوطبيعة،Jواحد

يلي:كاللارثوذكسالاعتقادبةالأصولأهمنوجزأنوككن

منهاأقنومكلفيففو،الثلاثةأقانيمهفيواحدةومشيئة،واحدةطبيعةلهالمسيحأ-

الإلهية.الطبيعةهذهيحمل

فقط.ا،بالالهعننشأالقدسروح2-

الإبن.الالهعنالأبالإلهافضلية3-

)3(.للرهبانالخنزيردهنوأكل،والمخنوقالدمأكلجوازعدم4-

ثم)المطارنة(،الرثبةفيويليه)البطربرك(منيبدأالأرثوذكسيةالكنيسةنظام5-

القسسثم)القمامصة(،ويسمونالامثياز،أصحاب)الفسس(ثم(،)الأساقفة

()4(.الفساوسة1وشممون،العادبون

)5(.واحدةومشيئةواحدةطبيعةلهالمسيح6-

3ْ61::الأدلىتيماثاوسرسالة)1(

.68السقا:حجازياحمدد./الصارىاقانيم)2(

403.:القدسجامعة/اديانمقارنة)3(

.202302،:شليأحمدد./المسيحية()4

.014:طهطاويعزتمحمد/والاسلامالنصرانية)5(
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(.)الأسقفرتبةالىيصللاأنبشرطالزواجالدينلرجالالأرثوذكسيةالكنيسةاجازت7-

لمدةللقسطنطينيةبطريركأكانالذي)نسطور(إلىتنسب)1(:النسطوريةالكنيسة5-

مصر.إلىونفيهخلعهقبلسنبناربع

الإنسانولدتبل،الإلهتلدلمالمسيحامالعذراءمريمانيرىنسطوروكان

ذلكوليس،الإبنوهوالثانيبالأقنوم،ولادتهبعدالائسانذلكاتحدثمفقط،

ووهبهالمحبةمنحهالالهلأنمجازيأ،اتحادأكانبل،حقيقيإتحادهواو،بالمزجالإتحاد

الابن.كنزلةفصارالنعمة

الأسكندريةبطريرك)كيرلس(كاتبه،المسيحفيالمقالةتلكنسطورقالولما

سنةأقسسمجمعفانعقديستجبلملكنه،رأيهعنليعدلأنطاكيابطريرك)ويوحنا(

والاله.الانسانولدتالعذراءمريمأنواثبات،وطردهلعنهوقرر)431(م

المسيح.الوهيةانكارمعناهاهذهمقالتهانهووطردهلعنهفيالسببانويبدو

نصيبين،مطران)برصوما(بزمانبعدهمنفأحياهانسطور،مقالةاندثرتوقد

.والجزيرةوالموصلالعراقفيالنسطوريةتكاثرتولذلك،الشرقفيوثبنها

)الأشورين(،أو()الكلدانيسمونالنسطوريونأصبحالعصرهذاوفي

لهما.الجاورةوالبلادالنهرينبيننيماخاصةوشمكنون

)اقنرمين(فيهانفيهاعتقادهمفأصبحالمسيحفيالنسطورينناعتقادتطوروتد

،واحدةرؤيةمنهماصارحتىوالطبيعتانالأقنومانالتصقوقد،طبيعتينفيهانكما

الكنيستين.بينالعقائديالاختلافرغمسلضنهم،فيروماكنيسةادخلتهموقد

2(:)زهرةأبومحمدالشيخيقولكماامرينعلىيدلوهذا

منكلطردفيالخاليةالقرونفيتتشددكانتالتيالرومانيةالكنيسةانأحدهما:

لها،للمخالفينصدرهانوسعت،الزمانهذافيتساهلتقدمعتقدها،يخالف

حظيرتها.فيلتدخلهم،لهموتأولت

913.،138:السابقالمصدر)1(

.158،915:زهرةابومحمد/النصرانيةفيعاضرات()2
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الأقنومانيرىلانسطورلأننسطور،مبادىعنالمحرفواقدالنسطوريينأنثانيهما:

بالحقيقة،لا،والمحبةبالموهبةالمسيحبنوةأنيرىهوبلقط،المسيحمازجالثاني

مريمبأنيقولوكانتاماَ،خلوأالالهيالعنصرمنخالالمسيحأنيرىأنهكما

وبذلك،الناسوتفياللاهوتبامتزاجقالواأتباعهبينما،فقطالإنسانولدت

لسطور.مقالةعنانحرفوا

منذوذلك،الزواجعنوالامتناع،التبتليلتزمونأساقفتهمأنتقاليدهمومن

.م0183سنة

وذالمسبحأن:بفولونالآسبوببنالمسبحبينمنطوائفوهم:السريانبةالكنيسة6-

الكاثوليكيةالكنبسةبرئاسةيعترنونلكنهممصر(أقباط)مثلواحدةطببعة

ودمشقونصببينالرهاوتعدبهم،الخاصوبطريركهمرأبهملهمكانوان،عليهم

.1(لهم)رئبسيةمراكز

كانوالان)أرمينيا(،الأصليموطنهممسبحيةطائفةوهم:ا،رمنبةالكنيسة7-

،ولبنانوتركياوسورياوالأردنمصرفيموجودةمتناثرةصغيرةكأقلياتينتشرون

ومشيئةواحدةطبيعةذوالمسيحانالقبطيةالكنيسةاعتقادالمسيحفيوبعتقدون

مستقلينبطاركةلهمأفيكما،مختلفةدينيةوطقوسدينيةثقاليدلهمولكن.واحدة

)2(.الأخرىالكنائسفييندمجونلالأنهمبهم،

الدفى:الاصلاححركةأوالبرونسنبّةالكنيسة8-

تمهيد)3(:

الشبابفشعرتعاليمها،بصدقالإنسانيالعقلتقنعلمالغربفيالمسيحيةحالة

تريدل!صلاحدعواتعدةفقامت،الانسانيةطبيعةعنالكنيسةتعاليمببعدالواعي

الإنساني.للعقلمقنعةتكونحتىالكنيسةتعاليمتعدلان

014.:طهطاويعزتمحمد/والاسلامالنصرانية)1(

142.:السابقالمصدر)2(

..:127-136ضليرؤوفد./المسيحبةعلىأضواء)3(
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رجالمنجاءالأول:)تجاهينخلالمنهذهالإصلاححركةقامتوقد

الكنيسة.رجالخارجمنوالثانينفسها،الكنيسة

التالية:النقاطتوضيحيستلزمالكنيسةحالةعنوالحديث

وتشمل:بالجتمعالكنيسةعلاقةأ-

الشعبعلىتعاليمهافرضفيالكنيسةبالغثوالعلماء:بالرعيةالكنيسةعلاقةا-

القهرسبيلسلكتبلوالارشاد،الوعظطريقلذلكتسلكفلموالعلماء،

لمحريمذلكواستتبعرايها،يخالفرأيكلفحرمت،والتسلطوالعنف

مسائلفييبحثعالملكلالتكفيرفتاوىواصدرت،العلميةالطبيعيةالأعاث

الأفعالمنفعلأيأتيمنب!حراقإلى.الحكمذلكتجاوزتبل،والمعرفةالطبيعة

حرمتها.التي

يخالفرأيأيرىمنكلإسسّصاليقرر:م1215عامالمنعقدعشرالثانيفالجمع

العلماءعنتفتشراحتالكنيسةإنبل،الطبيعيةالعلومفيكانولوالكنيسةرأي

فيعرفمحاكمةنظامللىلكوشكلت،عليهموتتجسسالمسائلهذهفييبحئونالذين

)جاليلو(:واضطهدتهمالهاكملهذهتدمواالذينومن(،التفتيش)محاكمبالتاريخ

ذهبواممنكثيروغيرهما،الفرنسيوالناشرالكاتبدوليه(و)اتين،الإيطاليالفلكبم

الكنبسة.تعاليمضحية

والأمراءالملوكعلىأوامرهاالكيسةفرضت:والملوكبالحكامالكنيسةعلاتةب-

لهم.والطردواللعنالحرمانقراراتفأصدرث-الناسسائرعلىفرضتها-كما

ذاتها:الكنيسةسلوك2-

س!لمأوالسلوكطيبمسيحيفردكلعلىاتاواتالكنيسةفرضت:الاتاواتأ-

ستةرومافيكانوقد،المالهذاجمعفيمهذبةغيرأساليباستخدمواوتد،السلوك

،المالعلىالحصولفيأعراضهنيستخدمناللاتيالعاهراتالنساءمنالفاَعشر

الضرائب.عليهنففرضت،الكنيسةلخزانةماليأموردأالكنيسةاعتبرتهنوقد

الأناجبل،تفسيراحقيةعلىالكنيسةإستحوذتالا!يل:نفسيرفيالنحكمب-

ب!لغائهطالبتبلالتفكير،منعليهوحجرثالعقلومنعت،الفتاوىواصدار
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فبولعقولهمنرويضالىوالمثففينالعوامودعتيفهمها،لمفضبةلهعنتإن

.معقولغيرشيءكل

تناولمنبأنالكنيسةبهاتقولالتيالمسألةوهي:الربانيالعشاءمسألةب-

وأالمسألةوهذه،المسيحودمجسدإلىيستحيلالفصحعيدفيوالخبزالخمر

عليها.فثارالغربيالشبابعقولفيزاويةلهاتجدلمالإستحالة

كنيسَةاعطىالمسيحانعشرالثانيمالجمعقرر:أنفسهمالكنيسةرجالسلوكد-

تسمىبنباعوثائقالىالفرارهذاوتطورتشاء،لمنالغفرانمنححقروما

منأحلكلي،المعطىالرسوليبالسلطانانافيها:والمكتوب(الغفران)صكوك

منوأيضاَاستوجبتها،التيالكنسيةوالطائلاتوالأحكامالقصاصاتجميع

....وفظيعةعظيمةكانتمهماارتكبتها،التيوالذنوبوالخطاياالإفراطجميع

عندلككائااللذينوالبرالطهارةالىثانيةأردك.....المذنبأقذارجميعوأمحو

الخطاةمنهيدخلالذيالبابأمامكيغلقالموتساعةفيانهحتىمعموديتك،

لمدان،الفرحفردوسإلىيؤديالذيالبابويفتح،والعقابالعذابمحلالى

.الأخيرةساعتكتأتيحتى،متغيرةغيرتبقىالنعمةفهذهمستطيلةسنينتمت

أنهميزعمونالذينالكنيسةرجالأنحدثفقد،الأخلاقيالسلوكعنأما

واستغلواالموبقاتوارتكبواالشهواتفيانغمسواقد،الروحيةالطهارةن!الغايةبلغوا

الديني.سلطانهم

فيوالماليةوالعقائديةالأخلاقبةالمفاسدهذه-كلوبسببالمصلحبن:ظهور

يطالبونوخارجهاالكنيسةداخلمنالمصلحينمنالكثيرظهر،الغربيةالكنيسة

هؤلاء:أوائلمنوكان،بالإصلاح

لهاليسالكنيسةبأنأفكارهماأهممنوكان(:)جيروموتلميذههوسيوحنا

الآثاملهوالطبيعيالطريقهيفقطاللهرحمةمعالتوبةوان،الذنوبمحوفيسلطان

صكوكوكذلك،خرافةالاعترافبسريسمىماوأنالخطايا،منالنفوسوتطهير

المسيح.تعاليممعتتعارضلأنها،الغفران

مدة(كونستانسإمجموعفانعقدلكيانها،هدمذلكانرأتالكنيسةولكن
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الجمعوقرر،جيروموتلميذههوسيوحناثورةفيللنظرة1418(-)1414أعوامأربعة

هرطقة.منيقولانهلمابالنارحرقأالثائرينالعالمينقتل

كانثممصادرها،منالمقدسةالكتبءةl)الىدعاالذي)آرزم(ظهرثم

واجبةالباباسيادةانوأعلن،الكنيسةطقوسعلىثارإنجليزيوهومور()نوماس

الكنيسة.اصلاحوجوبمع

الإصلاححركةأدخلمنأولبعدالذيلوثر()مارتنالمعارضينأخروكان

صكوكان:صوتهبأعلىيناديفكانالكنبسة،نظامعلىوالتمردالثورةمرحلةالى

الكنيسةوطالب،المعاصيعنوالإقلاعبالندمالايغفرلاالذنبوأندجل،الغفران

أمرالقساوسةزواجوأن،المسيحخليفةليسالباباأنوأعلن،الغفرانصكوكب!لغاء

الكتابفهمفيالحقلهمسيحيكلوان،الدينرجالنفسيةلإصلاحضروري

)1(.الربانيالعشاءفيالاسثحالةمبدأب!نكاروطالببل،المقدس

ثورةكانتأنهاورغمالدسني،الإصلاحبثورةلوثر()مارننئورةسمبتوقد

طغيانهامنوحذتنظامها،علىوخرجتالغربيةالكنيسةأركانزلزلتشاملة

الفسادجوهرعمقفيدخلعقائدياَإصلاحأتكنلمأنهاالالها،العمياءالناسوطاعة

المسيحية،أصولمنأصلأالبروتستانتيبطلفلم،المسيحيةعلىطرأالذيالعقاثدي

المتناقضةالمتلاحفةالجامعوقراراتكال!ليثالمهمةالعقائديةللموضوعاتتتطرقولم

داروماالسلامعليهالمسيحطبيعةلمسألةتتعرضولمبعضاَ،بعضهايلعنكانالتي

مسألةالىنتعرضولم،الكنائسبينوانقسامحادوخلافطويلجدلمنحولها

والنضحبة)2(.والتكفبرالفداءعقائدمنلحقهاوماالنصارىاعتقدهاالتيالصلب

لرجالالخاطئةوالممارساتالشكلياتعلىالاصلاححركةاقتصرتلقد

لانما،للمسيحيةاصلاحأنكنلمالإصلاححركةأن:نقولأنونستطيع،الكنيسة

للكنيسة.إصلاحأكانت

703.:القدصجامعة/أديانمقارنة1()

703.:السابقالمصدر)2(
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للثورةالطريقبدايةلوثرمارتنقادهاالتيالدصنىالاصلاححركةكانتفقداذن

تعنيلاتينيةكلمةوهيبالبروتستانتأتباعهاسميوقدوأنظمتها،الكنيسةعلى

لهابهم،خاصةكنيسةأنشأواالحركةهذهلأتباعالكنيسةملاحقةوبسبب)المحنجون(،

إلىمنهماشارة،الانجيليةأوالبروتستانتيةبالكنيسةسميت،الخاصةوطقوسهاأصولها

الدين.رجالتفسيراتعنبعيدأالمسيحيةلفهمالوحيدالمصدرهوالإنجيلان

والنرويجوسويسراوهولنداوالدنماركلانجلتراالمانيافيالبروتستانتيةوتنتشر

الث!مالبة.وأمريكا

حياةمراحلأهمذكرمنلابد،البروتستانتوتعاليمأفكارنبينأنوقبل

الحركة،هدهظهوراسبابعنواضحأتصورأتعطيلأنها،كلفنوتلميذهلوثرمارتن

لوثر)1(:مارتنهوفمن

لوثرليواصلنفسهوالدهأجهدفقدذلكومع،فقيرةأسرةمن1482عامولدا-

الجامعة.الىفأرسلهالقانونفيالعليادراساته

.اللاهوتدراسةعلىفعكف،قانونيةمنهاكثردينيةلوثرميولكانت2-

فعينخيرأبهنأوصواالكنيسةمنعنايةمحلجعلتهمرهفةدينيةمشاعرلهكانت3-

للفلسفة.مدرسأ

أرسطوأنيرىوكانصلاحيتها،فيشلثحتىالفلسفةدراسةعلىيعكفظل4-

ا،وثان.عبدةمنواحد

نأوماالبابا،منبركاتعليهلتحلروماالىيحجأنالىالدينيةعواطفهدفعته5-

ذلكقبلكانفقد،كبرىنحيبةوأمالهمشاعرهاصطدمتحتىروماقدماهرطئث

مدينةيجدبهف!ذاووتارأ،وطهرأوتنسكأوورعأخشوعأيقابلسوفبأنهيحلم

ووجدالخطايا،ارتكابعلىوجرأة،بالدينواستهانة،مدنسةونفوساَ،خليعةماجنة

.راىمماوجدانهوالنهبمشاعرهفانفعلت،شهواتهمفيانغمسواقدالدينرجال

ماالكنيسةأعلنتذلكأثناءوفي،الاصلاحإلىبدعوأخذلمانباrالىرجعفلما6-

133-135.:شليرؤوفد./المسيحيةعلىاضواء()1
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ورجاءوالندمبالإقلاعالاالذنبيغفرلاأنهلوثرفأعلن،الغفرانبصكوكيسمى

علىوعلقها،الغفرانصكوكبيعفيهايلعنمنشوراتوكتبالغفار،اللّهرحمة

البابا.فغضب،وتنبهالعامالرأيفتهيج،الكيسةأبواب

فثارتلوثر،محرمانقرارأالبابافأصدر،يذهبفلمذلك،بعدالنفتيشلهاكمقدم

علىبناءالمدنيةالحقوقمنحرمانهالإمبراطوروأعلن،عدائهفيواشتد،ثائرته

حاولولمالوثر،حمايةاسنطاعسكسونيةأميرولكن،بالحرمانالباباقرار

بعدهافسمواواحتجوالوثر،لأفكارالشعبيةالقوةمنعتهقرارهينفذأنالإمبراطور

لوئر.ماتحتى،بالبروتستانت

.العذابأنواعأشدبالبىوتستانتالإمبراطورأنزل،موتهوبعد

)1(:حياتهملامحأهمفمنكلفناما

فرنسا.في9015عامولد

لدراسةتركهاثم،القانونبةبالدراساتالتحقففدلوثر،حياةالثقافبةحباتهنشابه

.اللاهوت

اليها.والدعوةمساعدتهافيالفرنسيكلفنأخذلوئرتعاليمشاعتعندما

لوثر.مبادىونصرةللتأليفبسويسراجنيفإلىسافر

البروتستانتية.الكنيسةثنظيماتفيالأساسيالأصلكتاباته

العثصاءوتناول،بروحهولا،بشخصهلا،الربانيالعشاءيحضرلاالمسيحأنيرى

مجازأ؟اوحقيقةيجيءأنهلا،المسيحمجيءالىرمز

)2(:البروتستانتيةالكنيسةأوالدفيالإصلاححركةمبادك!أهم

نردلمالتيالأحكامكلورد،للمسيحيةالوحيدالمصدرهوالمفدسالكتابجعل

المقدسالكتابلنصوصالمسيحيعلىالواجبالتامالخضوعوجعلفيه،

.136:لسابقاالمصدر)1(

ومقارنة.214:شلىد.أحمد/والمسيحية،184-188:زهرةابوعمد/النصرانيةفيمحاضرات()2

803.:القدصجامعة/اديان
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ذلكفيعليهنصماعلىالمجامعوقراراتالكنيسةأوامركلوقياسوحدها،

البابا.عنصدرقدكانولورفض،خالفهوماقبل،وافقهفماالكتاب

لهاليسوالكنيسةرئاستها،كنيسةفلكل،عامةرئاسةالبروتستانتلكنائسليس2-

وبيان،الدينيةوالتكاليفالفروضتأديةعلىوالقياموالإرشاد،الوعظالاسلطان

نفسه.تلقاءمنمعرفتهيستطيعلالمنالدين

لالمنوالارشادالوعظسلطانلهاكانف!ذا،السيئاتغفرانحقللكنيسةليس3-

،سترهأو،الذنبمحوفيسلطانلهافليس،نفسهتلقاءمنالديناوامرمعرفةيستطيع

عندالأخيرةالمسحةهينلككانتسواءومسحها،بالذنوبالاعزافتلفيأو

.الديانعملمنلأنه،سلطانفيهلهاليسذلكفكلذلك،قبلكانتأمالاحتضار،

الإله،وعفوالشخصعملالىيرجعالذنوبغفراناعتبرواف!نهموباختصار

.كانماعلىنفسهولومهفاتماعلىوندمهالعاصيةوتوب

والفهمالتفسيرفحق،يفسرهوانالكتابيقراانتادرمسيحيكلحقمن4-

البروتستانتأزالفقدوبهذا،الدينرجالعلىمقصورأيعدلم،المقدسللكتاب

حقليحتجزواالدينرجالأقامهإذ،وكتابهالمسيحيبينأقيمالذيالحجابذلك

لأنفسهم.المقدسالكتابتفسير

يقرأهحتىمختلفةللغاتالمقدسالكتابوترجمة،مفهومةغيربلغةالصلاةعدم5-

لأنيعرفونها،بلغةودعاؤهمصلاتهمتكونوحتى،لغاتهماختلافعلىالناص

بألفاظيكونأنفوجب،إليهالقلبوانصرافللمعبودالعبدمندعاءالصلاة

مراميها.ويقصدمعانيهاليرددالعابديفهمها

المسيحبفداءن!كارالاهووليس،ودمهالمسيحبحسمالربانيللعشاءعلاقةلا6-

ليدينلجيئهوتذكاروزرها،بعدمنالخليقةوتحملتأدم،ارتكبهاالتيللخطيئة

جسدإلىالخبزيتحولأنينكرونوهم،والمستقبلللماضيتذكارفهو،الناس

دمه.الىوالخمر،المسبح

الدين،لرجالالزواجواباحةالرهبنةبضرورةالاعترافوعدم،الرهبنةانكار7-

،ضرورةغيرمنوتعذيبهالانسانيالجسدلكبتأدىقدالحظرذلكأنواعتبروا

ذلك.يفيدالقد!كلةالكتبفينصيوجدلاوأنه
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،اقربللوثنيةفذلكلها،السجودوعدمالكنائسفيوالتماثيلالصوراتخاذعدم8-

.التوراةفيعنهمنهيوهو

الهيكل.فيبالبخورولاالكهنةبنظامتؤمنلا9-

الكاثوليكية.الكنيسةبهاتؤمنالتيالسبعةبالأسرارتؤمنلا-01

.الأخرىالكنائستقيمهاالتيبالأعيادولاكفريضةبالصومتؤمنلاا-أ

الكاثوليكبةالكنيسةعنانفصلواالذينالبروتستانت)1(:البروتستانتطوالف9-

طلائعمنوكانذلك،بعدطوائفهموتعددتبعد،فيمااختلفواوتعاليمها،

الطائفة:هذهداخلفيالانقسامات

وكانواعشر،السابعالقرننهايةقبيلإلمجلترافيظهرواالدينالأصدتاء:باعةأ-

وانهالمرء،داخلفيهو،الباطنالنوريسمونهالذينالصحيحالدينبأنيؤمنون

ا_كانوتد،مقدسةأرضاَالاجتماعمكانكانالحقيفيونالمؤمنونيجتمعحيثما

وكانت،الأسواقوفيالطلقالهواءوفيالحظائروفيخاصةبيوتفييجتمعون

الكثيرونوهاجرإلمجلترا،فياضطهدواوقدالأصدفاء،اجتماعاتتشبهاجتماعاتهم

فيمعاملتهممنحالأأحسنتكنلمامريكافيمعاملتهمولكنأمريكا،إلىمنهم

ونيوجرسي.بنسلفانيافيلهممستعمرةالطائفةهذهأتباعأخراتخذحتىإنجلزا،

)جوزيفأنشأها،الزمانمنفرنمنذالمورمونيةانشئتوقدالمورمونيه)2(:ب-

الذهبمنأوراقعلىمكتوبأكتابأوجدأنهوادعىنيورك،بولاية(سميث

كنيسةالأصدقاءبعضمعنظموفد)موروني(،اسمهالسماءمنملكلهكشفها

الأخير(.اليوملفديسييسوع)كنيسةأسموهاجدبدة

الأساطيرنصصيستعملأمربكيدبنيوسطفيالكنيسةهذهانشئتوقد

أنذاك،السائدةالكنائسوباضطهادبالغموضالمبكرتطورهاويتصف،النبوئيةالمقدسة

أصبححتىأتباعها،عددازدادحتى)1877(عامحلإنمالكنلها،الهليةوالسلطات

.اليومامريكافيإزديادأالمذاهبأكئرمنهوأخيرةاحصاءاتحسبالمذهبهذا

046-463.مظهر:سليمان/الدياناتقصة(1)

.79-99:شعبانفؤادد./!هيوناجلمن()2
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الكبيرينالدبنيينوالحماسالجدالقلقهأثار)سميث(،المذهبهذاومؤسس

تراودهكانتكثيرةاسئلةعناجاباتيجدلمحيث،شبابهنترةفيسائدينكانااللذين

بهذهيأبهألاونصحاهوالإبن()الأبالحلمفيجاءهأنهذلكبعدإدعى،الدينعن

أخرحلمفياتاهثم،المسيحيةمستقبلفيكبيرشأنلهسيكونبأنهوبشراه،المذاهب

العالم.الىالمقدسةالرسالةلحملنبياَاختارهاللهانونبأه()مورونياسمهملاك

مخبأة)المفقودة(التائهةالإسرائيليةالقبيلةحملتهاالتيالصحيحالدينألواحأنوأخبره

الألواحوجدحيث،المكانذلكالىسميثذهبنيورك،ولايةفيمعينةصخرةتحت

الىالألواحتلكنصوصبواسطتهالبترجماستعملهابها،خاصةنرجمة()نظارةومعها

،المورمونمذهبلدىالمقدسالكتابهوالكتابهذاواصبحالالمجليزية،اللغة

وقبل،فقدتالألواحانذلكبعدسميتادعىوقد(،المورمون)كتابوشمى

وثيقةعلىالأشخاصهؤلاءووفع،المخلصينأتباعهمنثمانيةعلىعرضهافقدها

منغريبخليطهوالكتابوهذا،المورمونكتابطبعاتكلتتصدروهي،بذلك

الرائجة.المعاصرةوالمعتقداتالشعبيةوالأساطيرالقديمالعهدنصوص

الأمربكيةالقارةفياستقرثعشرةالثانبةالإسرائيليةالقبيلةان:الكناببقول

القبيلة،هذهبفاياهمالأصليينأمريكاسكاندان،الألواحبهذهمعهاوأنت،الشمالية

عددظهورشهدتدينيةبيئةفيأمريكاالىالميعادأرضفكرةالمدهبهذانقلوهكذا

صهبون،تلةعلىاللهمملكةانشاءب!عادةتؤمنالدينيةوالمذاهبالحركاتمن

أمربكا.فيجديدةقدسفيالهيكلبناءاعادةنشملوالتيالجدبدة،اسرائيلوثأسيس

وثصفأمريكا،فيستنشأجديدةقدس:عن)استير(تتحدثالكتابهذاوفي

السماء،منستهبطالتيالجديدةللقدسالمعدالموتعأنها:علىمرارأالمدينةهذه

وحرمه.الربموئلوتكون

،المقامبهمحلحيثماوالإضطهادللسخريةالمورمونمذهبأتباعتعرضوقد

جديدقائدظهورإلىأدىمما)كارتج(،مدينةسجنفيقتلاوأخوهسميثإنحتى

القفار(،فيالجديدة)صهيونعلىالعثوريستطيعونحيثالىقادهم(يونغإبريغام

وشدوااستفرواحيث)يوتا(،بولاية(سيتيليك)سوتمنطقةفيالمطافبهموانتهى

وكان،المذهبهذالأتباعالرئيسيالمركزمازالالذي(،الجديدةالقدس)هيكل
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في(صهيون)رؤبادعمتسماويةمعجزةتحقيقلهمبالنسبةالمنطقةهذهفياستقرارهم

حيث،الهيكلثشييداعادةئبودةلتحقيقأنفسهميكرسونوجعلتهمالدفي،تفكيرهم

سيتي.ليكسولتفيالمورمونكيسةهيكلبني

ويؤرخونالبروتستانتمنانفسهميعتبرونلاالمورمونكنيسةأتباعانومع

اللقدسبدبلاَنظرهمفيليستالجدبدة()قدسهمأنالا،القديمالعهدفيلبدابتهم

يصرالمورمونمذهبانبل،النبوءاتفيوردتالتي(،صهيونالمملكةو(القديمة

النصوصلنبوءاتتحقيقاَمحالةلاسيحدثفلسطينفياليهودشتاتجمععلى

وسيباركستأتيأيضأالقدكلةالقدسلكناستير:تقولالمورمونكتابوفي،المقدسة

ابراهيم.لأبيهمنفسهعلىالربقطعهالذيالعهدفيشركاءلأنهمسكانهاالله

انشأتهاوفدإيدي(،بتلرماري)مسزهيومؤسستهاسابنس(:)كربسنبانطالفةب-

الانجيل،إلىكدليل(والصحة)العلماسمهكتاباَووضعتعاماَ،خمسينقبل

خاصةكنيسةونظمت،بالإيكلانالمريضشفاء!كلكنكيفتفسرأنفيهوحاولت

ايديمسزوجدتماوسرعان،العالمفيللمسيحالأولىالكنيسةوأسمتهابها،

البلاد.منغيرهاوفيامريكافيانباععدة

لاأنهمحدإلىالآخر،عنبعضهايختلفالطوائفهذهأنالملاحظومن

واحد.لدينفروعأيبدونيكادون

الصهبونبون()1(:)المسيحبونأوالا!بلبون-01

لتوليدومجالأميداناَبوصفهاالكيسةامريكافييهوديةمنظماتاستهدفتفقد

برامجخلالمنالنفوذتمارسفالكنائس،إسرائيللدولةالمناصرةوالآراءالمشاعر

والدورباتوالصحفالاخباريةوالنشراتوالتلفازالاذاعةعبرن!يعهوماالدراسة

.الناسمنالملايينالىتصلالتى

منضخمأوعددأوالصحفوالندواتالجامعاتمئاتندبرالكنائسانكما

ف!ن،الغربيةالحياةفيالظاهرةالعلمانيةمنالرغموعلى،والثانويةالإبتدائيةالمدارس

الجنمعات.تلكفيوالعقائديةوالثقافيةالخلفيةللمؤثراتمهمأمصدرأتظلالكنائس

.238-241:كاملمصطفىبنالعزبزعبد/ونفيرنذيرالكارثةقبل)1(
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الطوائفمعبالعلاقاتالمعنيةمنظمانهمخلالمناليهوداستطاعالوقتوكرور

.المدىالبعيدةأهدافهمتحقيقفيمنهيستفيدوننحوعلىمعهاالأوضاعيكيفواان

هناكلأن،البروتستانتكنائسمعالتعاونعلىتركزاليهوديةوالمنظمات

فاليهود،الاعتقاديةالنواحيمنواليهودالبروتستانتبينكثيرةمشزكةقواسم

اليهود،هيكماالمقدسالكتاببنصوصالبروتستانتاعتقاداستغلالاستطاعوا

القديم.العهدلأسفارالمسيحيونأضافهاالتيصالجديدةبالنصوالإلتزاموعدم

اعلامياَوشممون،الإنجيليةأو(الإنكليكانية)الكنيسةأتباعهمفالانجيليون

امريكا.فيجديدأقوياَتيارأو!كثلونالأصولمِن،بالمسيحيين

الذينوهمالانتشار،واسعةأنشطةولهمالبروتستائتي،المذهبيتبعونوالإنجيليون

الكتابعامهو)8491(مالعامأنعلىيوافق)ريغان(الراحلالأمريكيالرئيسجعلوا

بناءأنويرونامريكا،فيالمسيحيةالفئاتأقوىويمثلونوالجديد،القديمبعهديهالمقدس

تنبؤاتحسبالمسيحندومفييسرعوبالتالي)مجدو(،يومإلىيقربالفدسفيالهيكل

الأقصى،المسجدهدمنحوالإسرائبليالتوجهيدعمونفهملدلك(،المقدس)الكتاب

الثالثة.العالميةالحرباشتعالعنهي!مجالحدثهذابأناقتناعهممنبالرغم

بل،الدولةإسرائبلمعففطليسوصريحاَمعلناَتحالفاَالإلمجبليةالكنيسةوتفيم

أنشئتوقد،الهيكلبناءب!عادةالمعنيةاليهوديةالدينيةوالمنظماتالحركاتمع

الكنيسة.تلكمنودعمبأموال(اليهوديةالمقدسالهيكل)مؤسسة

خمسةيبلغونالئمانينياتفيعددهمتقديرتمكماالإنجيليةالكنيسةوأتباع

نكتبهم،النطاقواسعةالالمجيليونبهايقومالنيوالأئشطة.شخصمليونوثمانين

محطة)0013(ويديرونويملكونالجمهور،يشزيهاالتيالكتبمجموعثلثعلىتزيد

السبعينياتأواخروفي،المتحدةالولاياتفيمحطاتسبعكلبينمحطةأي،إذاعة

الإنجيليةالمدارسوتجتذبيوماَ،ثلاثينكلجديدة)نجيليةتلفزيونيةمحطةتفتحكانت

الخاصة.المدارسطلابمنعددأكبر

اليهودبةالأماكنلزيارةللفدسدينبةسياحبةدوريةرحلاتالكنبسةوننظم

الإنجبليينافكارتحملمنظمةوخمسينمائإننحووهناك،لديهمالمقدسةوالمسيحية
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المتزايدعونهاجانبالى،المتحدةالولاياثفيالمسلمينضدمكشوفةحرباَبدأث

فياسرائبلبتأي!دأمربكافيوالنلفزبونالسينمانجومأبرزمنفريقويقوملليهود،

المسيحيينمنالتبرعاتلجمعبحهودالمنظماتهذهوتقوم،منتظمةبصورةبرامجهم

فيلهافروعب!نضاءالمنظماتبعضوقامث،اسرائيللصالحعامبشكلالأمريكيين

)الهيكل(.الثالثالمعبدانشاءمشروعفيالمباشرةللمشاركةالمحتلةالأرض

انطلاقأاسرائيلمشروعاتتدعموالتيالمنصهبنة،المسيحيةالمنظماتأهمومن

الإلمجيلية)1(:الكنيسةتعاليممن

ناوتعمدوام،0891فيالالمجيليونأنشأها:القدسفيالدوليةالمسيحبةالسفارةأ-

نشرةانشائهانورالسفارةتلكوأصدرت،واضحلمغزىالقدسفيمقرهايكون

الأرواح)ان:قالتثمالاسلامبة(،الروحضددعاؤكماليكن:بعبارةاستهلتها

منكثيروعن،العربيالعالمفيالروحيةالعبوديةعنمسزولةالإسلامفيالشربرة

اممجميعفيلاسرائيلالشديدالعداءموقفوعن،العالمانحاءفيللساميةالعداء

فكرةعنومسؤولةالمسلمبن،منأغلبينهاالعالمفياخرىوأممالأوسطالشرق

السخريةعنمسؤولوالاسلام،اسرائيلتساندالتيالعالمأممضدالنفطيالابتزاز

وهذاموريا،جبلفيبقعةأقدسفياسلامياًمسجدأهناكإناذاللّه؟!منالكبيرة

للهبكل(.المقدسللموقععاروصمة

نقوم،الأمريكبةالمتحدةالولاياتفيقنصلبةعث!رةخمسالمسيحبةوللسفارة

لم)الجيروزجريدةعنهاعبرت)اسرائيل(،لصالحالفعالةالأنشطةمنمتباينةبأنواع

الصحافةفياليهوديةللقضيةالدعايةمننوعكلتشجيع:بشملبأنه(بوست

(.اسرائيلحبالبالمطببسمىوماوالاجنماعاتوالمساجلاتوالأفلاموالاذاعة

،أم979سنة(فالويل)جيريالقسأسسهاالتيوهي:الأخلافيةالأكلبيةمنظمة2-

ساعةيستمريوميوتلفزيونياذاعيبرنامجلهادئ،سباسينوجهذاتوهي

فالويلوكانأمريكا،أنحاءفيمحطةستمائةتبثه(،الانجيل)ساعةواسمه،كاملة

ساعة.لمدةتلفزيونيةعطةأربعمائةخلالمنتذاعالتيالأحد()صلاةيقود

242-025.:السابقالمصدر()1
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وهوالدنحط،اليمينفياسرائيلدعمإلىالداعينكئرمنفهوالمنظمةهذهزعيمأما

الأوسطالشرقعنأقوالهوتوضحبفرجينيا،المعمدانيةرود()توماسكنيسةكهنةأحد

قلعةإسرائيلإن:يقولفهو،اسرائيللدعمواللاهوتيةالاسزاتيجيةالأفكاربينالجمع

للولاياتخيارلاأيضا:.....ويقولالجنونيشبهكايتصفالعالممنجزءفيالدكقراطية

ناالعلميةولمنجزاتها،بالقمحبيضاءتبقىأنلحقولهاالأمةهذهارادتف!ذا،المتحدة

اسرائيل.جانبالىتقفأنلهافينبغي،مصونةتظلانولحريثها،تبقى

أبرزويضم،المقدسةالأرضإلىرحلاتمنظمتهخلالمنفالويلوينظم

.أخرىتوارتيةومواقع)مجدو(،لواديزياراتالرحلةجوانب

اليمينعملبرنامجلتنسيقم()9791سنةتأسست:الدبنبةالمسثدبرةالمالدةهبئة3-

لليمينالعاملينأنجحومنالمنظماتأضخممنكبيرأعددأوتضم،المسيحي

فيالكنيسة)عصبةو(،المقدسالكتاب)مترجموالمنظماتهذهومنالدفي،

لاف7عنملفاتولديهاالسريةغايةفيتعملا!اثمنظمةوهيأمريكا(،

.أخرىوكنائسالمنحدةالميثودبةالكنبسةأيضاَالهبئةويتبع،العالمفيالشخصيات

واسعبرنامجولها(،برايت)بليرأسها:المسيحأجلمنالجامعيالحرمحملة4-

الالمجيلية،الطائفةمفاهيمنفستحملوهي،الجامعةفيالطلاببينالانتشار

برامجهاعلىوتنفق(،إسرائيلاجلمنالقوميالفطور)دعاءيسمىفيماوتشارك

سنويأ.دولارمليون)09(

النبوءةتحقيقعلىالعملاجلمنريزنهوفر()تيرياسسها:الهيكلجبلموسسة5-

دولارملايينعشرةالمؤسسةهذهجمعتوفد،الثالثالهيكلبناءبشأنالتوراتية

الدينيةالأوقافمنالأراضيوشراءالمستوطناتلبناءالمعونةتقديمفيلتستخدمها

في)ريزنهوفر(وشارك،سليمانهيكلبناءإعادةمشروعفيوالمساعدة،الإسلامية

الإسرائيليينالمستوطنينعلىالقبضعلىللاحتجاجx'839فيحملةتنظيم

ولثرائه،عنهمالدفاعبتكاليفوتبرع،الأقصىالمسجدضدمؤامرةفيالمتورطين

(.المقدس)الهيكللمنظمةضخمةكبالغتبرعالكبير

التيالاعلاميةالخدماتلتغطيباسمهالقسهذااسسها(:روبرنسون)باتمؤمس!ة6-

(،المسيحيالبث)شبكةسماهاوتلفزيونيةاذاعيةشبكةنضموهي،الكنيسةتخص

دولة.)22(منكثروتغطيبرامجهابثفيالصناعيةالأقمارتستخدموهي
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منظماتاليهاانضمتأنبعد(روبرتسون)باتمؤسسةتطورتوقد

أصواتكانتوتد(،الصهيونيالمسيحي)التحالفبسميفيما،أخرىومجمرعات

الأمريكيالكونجرسفيجمهوريةأغلبيةانتخابوراءالقويالتحالفهذاأعضاء

ووقف،الدينيالتوجهذاتسياستهمتنفيذوراءالحزبوقوفلضمانم،4991لعام

فازحيثم،8991عامانتخاباتفىالجمهوريالحزبمعأخرىمرةأيضأالتحالف

الىالكونجرسدفعمنالمسيحيالتحالفْمكنث،ساحقةبأغلبيةالجمهوريالحزب

وكما،القدسالىالأمريكيةالسفارةبنفل(كلينتون)ببلالأمريكيللرئبسملزمفرار

جانبهالىبقوةالصهيونيةالمسيحيةالاتجاهاتوقوفنتيجة)بوش(،الرئيسفوزجاء

لايصاليقودهال!يالتحالفخلالمن(روبتسون)باتاعدفقد،الانتخاباتفي

تعهدوقد00024?()عامائتخاباتفيالمتحدةالولاياتلرئاسةانجيلياصوليرئيس

إلىالأصوليينالناخبنلتوجيهدولارمليون)21(ميزانيتهاحملةب!طلاقالقسهذا

)005(ومليونبتجنيدخطتهوتفت،يختارونهالذيالمرشحلصالحالاقتراعمراكز

مطالبه.معالمتوانقالمرشحخانةفيصوتمليون)15(حبلضمانحركيالف

المسبحبة،الدولبينللقدسالدعايةأجلمنأنشئتللفدس:المسبحبةالمنظمة7-

وثلاثينسبعفيلهافروعأوانثمأت،لاسرائيلعاصمةاصبحتانهااعتبارعلى

وأمريكية.أوروببةدولة

للفانز.مابككنالس8-

صهبون.أجلمنالمتحدبنالا!بلينمنظمة9-

العبرية.الأجمديةمنالأخيرالاسموهو)ناف(،جماعة04-

.السلامجسورباعة-1أ

بالمدينةفيعقد)8591(عاممنأب2والى27بينماالواقعةالفترةوفي

(.لإسرائيلالمؤيدةالصهبونيةالمسيحيةللقباداتالدوليالمؤتمربيسمىمابسويسرا

البيانطالبوقدوترارات،ومبادىمقدمةمنبيانأالمؤتمرونأصدروقد

)السفارةالمؤتمرنظمتوقد(؟!،القادمةالرب)مملكةأجلمنيصلواأنالمسيحيين

سبعمنقدمواشخصاَ)958(المؤتمرأعضاءعددوبلغ(،القدسفيالدوليةالمسبحية

اسرائيلمعالمسبحيللالنزاماللاهوتيةالأسسالمؤتمرونافش،العالمفيدولةوعشرين

الميعاد.أرضإلىالرجوعبوعود
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العيةالوضعيةالأديان
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الحيةالوضعيةالاديان

الاولالفص

الهندويهييةالديانة

الهندوسيةوناتماةالتاريخيلاالأصول:الأولالمبحث

الهندوسعقالد:الثانيالمبحث

الألوهيلاأ-

؟الهندوسعندوالعقابالثواب2-

الأل!احثناسخب!الكارماأ-

الوجودد-وحدةالإنطلا!قبم

:الهندوسيث!عالروعبادات:الثالثالمبحث

لصلاةا2-الطهارة-أ

الديانلاالىالدخول4-الموتىاحراق3-

الأخلاقي:ونظامهمالهندوستشريعات:الرابعالمبحث

والطلاقالزواج2-الهندوسيالتشر-حؤالمرأةأ-

وأخلاقهمالهندوستشريعاتمننماذج3-

:الهندوسعندالطبقاتنظام:الخامسالمبحث

الكشترية2-لبراهمةاأ-

لشودرا4-الويشية3-

المقدسلاالهندوسيةحتب:السادسالمبحث
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الحيةالوضعيةالاديان

الأولالمبحث

الهندوسيةونشاةالتاريخيةافىصول

الويدية،أنقاضعلىقامت،الآنالهندفيالعظمىالجمهرةديانةالهندوسية

الروحانيةوالأساطيرالقدكةالهنديةالملامحطريقهاعنوتسلمتأفكارها،وتشربت

الآريين.دخولقبلالجزيرةشبهفينمتالتيالمختلفة

وأخلافهموعاداتهمالهندنقاليدفيهاتمثلتاذ،الهندوكبةأوالهندوسبةوتسمى

الىنسبةالميلادقبلالثامنالقرنمنابنداء)البرهمية(عليهاوأطلقحيانهم،وصور

.)1()البراهمة(الكلمةاشتقتومنه)براهماإ،

اساسبة:عناصرثلاثةالىبأصولهمالهندسكانيرجعالناربخية)2(:الأصول

(.الآريو)العنصرالدرافيدي(،و)العنصرالتوراني(،)العنصر

ونادتهمكانتمتىيعرفولم،الأصليونالبلادسكانفهمالتورانيونأما

الفنفيالرقيمنشيءلهموكان،القاتمةوالألوانالقامةبقصرامتازوافقدإليها،

الزراعية.والشؤونالمعماري

سنة.ألافثلاثة!واليالميلادقبلالهنديةالجزيرةشبهفيحلواوالدرافيديون

أوروبا،شمالمنالبلادالىوفدالذيالأبيضالآريالعنصرفهوالأخيرالعنصراما

إستفرالآريةالقبائلمنفسماَانوالمعروف،البشرةوبياضالفامةبطولامتازوافقد

93شلي:د.احمد/الكبرىالهنداديانا()

ا9-ا:العرع!د.عمد/والأقصىاةدنىاالشرقينفيالحيةالوضعيةيانات
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الثالثالباب

عبرالأقصىالشرقالىفاتجهالآخرالقسماما)ايران(،اسموأعطاهافارسبلادفي

الغربي.بابهامنالهندواقتحمواالهملاياجبالسفوح

الزراعةالىتحولواانهمإلا،الماشيةبرعايةيهتمونأمرهمبدايةفي،الآريونكان

علىوالمتفوقالمتعاليشعورهمعلىوأبقواالتورانيين،علىسيطرتهموأحكموا

أساسعلىالعقيدةلقيامدينياَبعدفيمايتكرسسوفشعوروهوالتوراني،العنصر

الطبقبم.النميز

والأبيض()الأصفرالعرقينمنكلنفوذمدىالىلوبرنغوستافأشاروقد

منالهنديةالبلادسكانعلىتأثيراالغزاةاشدهمالتورانيون:فيقولالهند،بلادفي

المدنية،الناحيةمنالهندعروقفيالأثرأقوىتركواوالآريون،الجسمانيةالناحية

وجوههم،وأشكالاجسامهمنسبالتورانيينعنأخدواالهندسكانف!نوهكذا

.والطباعوالسجاياوالقوانينوالديناللغةأخذواالآريينوعن

زمنيةفنرةإلىاحناجإذ،واحدةدفعةيحصللموالتورانيينالآريينبينالتمازجان

،الآريللعنصرالأفضليةلتبقىالطبقيالتمايزلترسيخالدينيةالعقيدةوأتت،طويلة

التورانيينومنإ،المحاربينوطبقة)البراهمةالدينرجالطبقةالآرينمنفتشكلت

وأالخدمطبقةوهيالرابعةالطبقةأما،المحاربينوطبقةوالتجارالصناعطبقةتكونت

(.بالمنبوذينأبضاَ)وشممونالهنودمنالأصليينالسكانبقايامنفتكونتالعبيد،

احصىوقد،المتداولةاللغاتعددعلىالهندفيالسكان)ختلافاثزوقد

الوافدةالقبائلمنقبيلةكلأنإذا،لهجة)003(وحوالى،لغة)024(لوبونغوستاف

جبالمنطبيعيةحواجزذلكفييساعدهابهاواستقلتمنطقةفيإعتزلتالهندالى

.وغاباتوأنهار

كمصدرالبهالرجوعكلكنللهندوسيةمؤمس!هناكليس:الهندوسيهْنشأة

ئولدتوالأوضاعالتقاليدمنومجموعةمتطوردينفالهندوسيةواحكامها،لتعاليمها

علىوتغلبواالهند،علىوفدوابعدماجيلبعدجيلألحياتهمالآريينتنظيممن

الجتمع.بتنظيمواستأثرواا،صليينسكانها
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الحيةالوضعيةيانAYا

بسببتطورتأنبعدالآريينعقائدهوالهندوسيةاساسأنالقولوكلكن

بعدالعقائدهذهتأثرتثم،كثيرةبشعوبالهندإلىطريقهمفيوهمالآرييناختلاط

فيالهندفينثمأتوافكاروبفلسفات،الأصليينالسكانبأفكارللهندالآرييناحنلال

التاريخ.منمتباعدةمراحل

،والمعتقداتالعقائدمنمجموعةهيمماأكثرالحياةفياسلوبفالهندوسية

العقائدمنتشملولذا،والسننوالفرائضالمعتقداتلشتىاستيعابهايوضحوتاريخها

))(الدقيقةالفلسفيةالتجريداتالىيرتفعوماوالأشجار،الأحجارعبادةالىيهبطما

المبادىتشملاذذلكمنأوممعهيبلمحتاَ،دينأتعدلاالهندوسيةف!نلذا

فهي،الهنديبالشعبالخاصةوالسلوكياتوالتقاليدوالعاداتوالحضارةالدينية

العقائد.منمجموعةهومماأكثرالحياةفيأسلوب

ولا،بعينهشخصفي!صرهانتكهنان!كلكنلاف!ننا،كذلكالأمركانواذ

ومجموعةمتطوردينفهي،مؤسسينمجموعةأوواحدمؤسسإلىنشأتهاإرجاع!كلكن

مراحلفيالهنديالشعبعليهاكانالتيوالأوضاعوالتقاليدوالعاداثالأعرافمن

التاريخ.منمتباعدةمراحلعلىكبيرةوتغييراتب!صلاحاتومرت،المختلفةحياته

لممتطورةديانةنراهان!نناالهندوسيةالمبادىفيالدينيةالناحيةاخذئاإذاأما

تسكنأرواحاَالهنودعبدحيثطوطميةكانبدايتهاانبل،معيننسقعلىنستمر

ماالآلهةهذهومنوالثعاببن،الأفاعيوفدسوا،والكواكبوالنباتاتالحيوانات

يستمر)2(.لمماومنها،عبادتهاستمرت

الدينرجاللاضطرارنتيجةكانتالهندوسيةنشأةأنالىالمصادربعضوتشير

الىتقريبهوحاولواالقديمدينهمفيفنظروا،البوذيةمحاربةأرادواالذينالبراهمة

)3(الهندوسيةالديانةفكانت،ومفهوممبسطبشكلالعامة

04:شليد.احمد/الكبرىالهنداديانا

0881،:القدسجامعةاديان/مقارنة()2

81:السابقالمصدر)3(
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الثالثالباب

الثانيالمبحث

الهندوسعقائد

نزعتانبالألوهيةيختصفبماالهندوسيالفكرفييوجدالهندوص:عندالألوهبهْأ-

نزعةكانتوإنالتعدد،ونزعةالوحدانيةنزعةوهما،الاختلافتماممختلفتان

انتشارأ.وأكثرافوىالتعدد

واتنفعهمطبيعيةقوةلكلعندهمكانفقدكبيرأ،مبلغاَالهنودعندالتعددبلغوقد

وكيرها.والجبالوالأنهاروالناركالماءالشدائد،فيبهوششنصرونيعدونه)إله(تضرهم

كراحلمرواوانما،واحدةدفعةالظواهرهذهعبادةالىالهندوسيصلولم

وسطفيولكنهم،زائدةكثرةعندهمالآلهةكثرتهذاوعلىعبادتها،إلىبهمانتهت

منه)1(.قريباتجاهأوللتوحيدأحيانأ!كيلونكانواالتعددهذا

وقواها،الطبيعةمظاهرإلىب!جلالينظرونامرهمبدايةفيكانواالهندوسف!ناذن

وأيحركهاالذي()الالهظاهرةلكلوجعلوافقدسوها،حيالهاكبشرضعفهمإلىوالتفتوا

المرحلةحولاشاراتالفيداأسفاروفي،البقرةوخاصةالحيواناتبعضوقدسوايسكنها،

منتبدأمرحلةوهي،الطبيعةتوىعبادةانتشارحيث،الهندوسيةللدياناتالأولىالبدائية

الميلاد)2(.قبلالثامنالقرنفيالفيدائدوينمرحلةالىالميلادقبلعشرالخامسالقرن

المرحلة،تلكفيالآلهةمنكبيرلعددوابتهالاتأناشيدالفيداتضمنثوقد

أهمها:منوكان

الطبيعية.للقوىوالتنظيمالتدبيراله)نارونا(:الإلهأ-

حياتهم.فيأفعالهمعلىالموتىيحاكمالذيالديانأو،الموتاله)ياما(:الإله-2

.والحربالعواصفالهوهو)اندرا(:الاله-3

47:ذليد.احمد/الكبرىالهندأديان)1(

11:العرجيد.محمد/الحيةالوضعيةالديانات2()
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الحيةالوضعيةالاْديان

الظواهرإلىالأوائلالهنودنظرنقدتعظمها،كثيرةأناشيدوالنارللشمسوكان

أرواحاَالظواهرلهذهانواعنقدواوشكر،وتقديسإجلالنظرةالطببعبةوالفوى

وقدمواوعبدوهاالطبيعةمظاهرمنتقربوال!لكوتسيرها،تحركهانيهاكامنةونفوسأ

مشكلاتهمحلفيلمساعدتهمودعوتهااسترضاؤها!ككنألهةواعتبروها،القرابيناليها

)1(.عنهموالشقاءالأسىورفع

والقوةالرتبةفيتتفاوتالآلهةبأنالشعورعندهميتكونبدأالزمنامتدادومع

الأعظمالإلهبوجودالاعتقادالىانتهواحتىومرؤوسينرؤساءالىوتنقسم،والعظمة

.الموجوداتأوالآلهةمنكيرهكلاثلهلاالذي،والأقوى

وأقواهاواجلهاالصفاتاعظمأعطوهواحدإلهفيآلهتهمالهنودالكهنةجمعلقد

تهيمنقدرتهوجعلوا،ونفسهذاتهمنالوجودإلىالعالماخراجعلىالقدرةفيهوحصروا

والحفظالإيجاد:هيصفاتبئلاثالكهنةاهتملذلك،تهلكهأووتحفظهالعالمعلى

للعالم،وخالقموجدهوحيثمنبراهمافهوأسماء:ثلاثةإلههمعلىوأطلقواوالتدمير،

للعالموالمدمرالمهلكيثميفاايضأوهر،وموجوداتهللعالمحافظهوحيثمن)فشنو(وهو

)2(.الهندوسيةفيالتثليثظهرالوحدةفيالتعدديةهذهومنفيه،وما

الموجودالإلهالبراهمةعندوهو،السنسكريتيةاللغةفي()اللهاسموبراهما

وهولها،حدلاكلهاالكائناتمصدروهو،العقلويدركه،الحواستدركهلا،بذاته

)3(.وجودهالعالميستمدمنهالذيالمستقلا،زلمطالأصل

ابتداء،العالمخالقفهو)براهما(،هوالهندوسعندالمقدسالثالوثفرأس

المقدسة.نيرانهمنشعلةالإنسانيةوالروحمنشؤها،لأنهتعودواليه،الآلهةمنهوبدات

الماء)4(.علىطافيةكانتذهبيةبيضةمنوجدالخليقةبدءكانبراهماانالىويذهبون

12،13:السابقالمصدر(1)

14:السابقالمصدر)2(

05شلإ:د.احمد/الكبرىالهنداديان)3(

1/59عطاء:الغفورعبداحمدوالعقائد/الديانات)4(
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الثالثالباب

الىبالعونليتقدمانسانأينقلبماأكثرماالذيالحبإلهفهو)فشنو(أما

الكرشنيةصورثهفيوهو)كرشنا(،شخصيةهوفشنوفييتجسدماوأعظمالبشر،

ويعاون،والعميالصمويشفي،البطولةاعاجيبمنبكثيريأتي،السجنفيمولود

ف!نهملذاالقبور.منالموتىويبعثالفقراء،عنويذود،البرصبداءالمصابين

لهاتخذثما،رض،خلقالذيهووانهكله،الكونخلقالذيهوأنهعلىيقدسونه

الاكشمي(والإلهتينزوجتهبحانبالعرشعلىيجلس!وهناكالسماء،فيمكانأ

الطببة)1(.والبركةالسعيدالحظالهنيو)سري(

عقبدةمنهانتألفالنيالعناصروأبشعواعمقافدممنفعبادتهشيفاوأما

الإله،هذابشاعةمنالتخفيفبهاريدلفظ)شيفا(وكلمة،الألوهيةفيالهندوس

أخر،شيءكلفبلوالتدميرالقسوةإلهالحقيقةفيأنهمع)العطوف(،الحرفيومعناها

الصورجميعتخريبعلىأخرىبعدواحدةتعملالئيالكونيةالقوةلثلكثحسيدوهو

.الكونحقيفةفيهاتبتدىالني

والمنازعاتالضخمةوالمعاركالفتالميادينفيإلاعادةيظهرلاوشيفا

تماثبلهف!نلذلكفاتلة،بركةدائمأوهي،بركتهتحلالميادبنهذهكلوفي،الطاحنة

ارواحبهوتحيطالجماجممنعددأرأسهفوقيضعوهوتمثلهفهيالصخرفيالمنحوتة

العالم،بتحطيمتتمهيالثيالرفصةنلك،والضراوةالعبوسرقصة!كارسحيثالشر

شيء.لكلنهايةويضعالدمار!كلثلبأنهالقولككنوهكذا

يتغلبالذيالتناسللمحوالجارفةالدفعةيعتبرشيفاف!نذلككلجانبلالى

)شاكتي(الإلهةتمثلهاالناسلةالخلاقةالحيويةوهذه،الجنسباستمرارالفردموتعلى

لهافأصبحجسدها،فيتتجسدلكينحولتالآلهةقوةأنأثباعهاويقولشبفا،زوجة

فوقوثرتعشوحشيةفيترقصف!نهاغاضبة)شاكتي(تكونوعندما،منفردةقوة

الحبتمنح،شابةجميلةسيدةثبدوالحالةهذهفيفهي،راضيةتكونعندمااما.شيطان

بالأفاعي،تزدانمثدل،ولسانفاغربفمأسودشبحتمثلوشاكتي،والكرموالتسامح

59مظهر:سليمان/الدياناتقصة()1

-004-

http://www.al-maktabeh.com



الحيةلوضعيةاافىديان

ووجهها،جماجممنسلسلةوعقدها،موتىرجالوأتراطها،ميتةجثةعلىوترقص

وامامبتورأ.ورأصأسبفأنحملانيدانالأربعةأيديهاومنالدماء،نلطخهاوثدباها

أنهاجانبإلىالأمومةالهةأيضاَأنهاذلك،وحمايةرحمةفممدودتانالأخرياناليدان

))(.والموتالدماررمز

عبدهافقدالثلاثةالآلهةأحدبعبدفمن،الهندوسعندالرئبسيالثالوثهوهذا

بينها)2(.فارقأييوجدفلا،الأعلىالواحدعبدجميعاًاو

مثلاَهناك،الصغيرةالآلهةمنألافبضعةايضاَهناك،الثالوثهذاجانبلالى

فيهتتجسدالذيالفيلهوالإلههذا)جانيش(،واسمهإشيفا(ابنهوأخراله

مصادروهي(،والأفاعي)الفردةيؤلهونالهندوسانكما.ل!نسانالحيوانيةالطبيعة

)ناجا(،تسمىافعىالمقدسةالأفاعيهذهأخطرولعل،الآلهةلطبيعةترمزالتيالرعب

هيفيهالهاتقدمعامكلدينيأحفلألهايقيمونفهم،خاصةمنزلةالهندوسعندلها

وأكبرجحورها،مداخلعندثوضعوالموزاللبنمنقرابينالأفاعيمنوزملائها

جموعفيهاتسكنالإقليمهذافيمعابدفهناكميسور،شرتيفيالأفاعيعبادةمراكز

القردةكانثداذابها،والاهتماماطعامهاعلىالكهنةيقومحيث،الأفاعيمنزاخرة

هوبتمتعماالأخرىالحيواناتمنفهناك،الهندوسعندالقدسيةهذهلهاوالأفاعي

والفئرانبلوالببغاواتوالطواوشىوالنمورالتماسيحمثلالقدسيةهذهكثلالآخر

فالأرواحروح،منهاكلألأن،والإنسانالحبوانبينفارقأيرىلافالهندوسيأيضاَ!

)3(.والإنسانالحيوانبيندائماَمتنقلةنمضي

ولها،قداسةأيعلىثعلوبقداسةجميعاَالحيواناتهذهكلمنالبقرةوتتمتع

يجوزولا،مكانايالىالانتقالحقولها،والميادينوالمنازلالمعابدفيتماثيل

)4(.دينيةبطقوسدفنتماتتداذايذعها،اوبأذىيكلسهاانللهندوسي

59-79:السابقالمصدر1()

2726/:الأسلاميللشبابالعالميةالندوة/والمذاهبالأديانفيالمبسرةالموسوعة()2

79،89مظهر:سليمان/الدياناتتصة)3(

2726/ا،دبان:فيالميسرةالموموعة)4(
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الثالثالباب

فرضتهاالتيالبقرةحمايةإن:فيقولالبقرعبادةفيغانديالمهاتمارايأما

...ل!نسانامَالبقرةانيعتقدالهنديفالفكر،العالمالىالهندهديةهيالهندوسية

العالمأمامعبادثهاعنوسأدافعالبقرةأعبدلأنيحيوانأ،أرىلاالبقرةأرىعندما

عاممدةترضعناالحقيقيةفالأم،وجوهعدةمنالحقيقيةأميتفضلالبقرةفأمي..أجمع

اللبنتمنحناالبقرةامناولكنهذا،نظيرالعمرطولخدماتمناوتتطلبعاميناو

الأمتمرضوعندما،العاديالطعامسوىذلكمفابلشيئاَمناتتطلبولادائمأ،

بال،ذاشيئألهاتحسرفلاتمرضالبقرةأمناولكن،باهظةنفقاتتكلفناالحقيقية

البقرةأمناتموتوعندما،طائلةمبالغجنازتهاتتكلفالحقيقيةالأمتموتوعندما

حية)1(.وهيتفعلكانتكمابالنفععليناتعود

الهندوسعندوالعقابالثوابموضوعيرتبط:الهندوسعندوالعقابالثواب2-

الأفعالعلىالجزاءأووالعقابفالثواب،البشريالسلوككسألةوثيقأإرتباطأ

وقانون)الثقمص(،بيسمىماأو،التناسخبنظريةمباشرأارثباطألارتباطها

الفرد،بهايقومالتيالأفعالاوالبث!ري،بالسلوكوثيقةصلةلهعندهمالجزاء

شرأ.أوخيرأحياتهمعلىوينعكس،الآخرينعلىويؤثر

كوضوعوثيقةصلةلهاعقائدبعدةيرتبطالهندوسيةفيوالعقابوالثواب

وهي:والعقابالثواب

اليهالمرءبفرمكانالكونفيلبسأنملخصهقانونوهوالجزاء،قانونأوالكارما:ا-

العدالةلناموسطبقأوالعقاببالئوابعلبهايحايسبانويجب،أعمالهجزاءمن

بتناسخثالوافقدالحاضرةالحياةفيالانسانجزاءدائماَيتملاوحيث،الصارم

)2(.الالهيالعدلينموبذلكالفادمة،الحياةفيالروحعلىالجزاءلبقعالأرواح

عنه،والمسببالسبباو،والمعلولالعلةقانونهو)كارما(اوالجزاءفقانون

،الاندماجذلكسببهوالذيالصالحالعملعنسببهوانماالكلفيفالإندماج

32شلى:د.احمد/الكبرىالهنداديان()1

98:القدسجامعةأدبان/مقارنة)2(
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الحيةالوضعيةالاديان

هوفخير،خيرأوانفشر،شرأان،بعملهالإنسانيرحملاوقانونه،يظلملافكارما

)1(.سعادتهاوشقاءهبيدهيكتبنفسه

إحصاءيحتموهذا،الإنسانبهيقومعملكلعلىبالجزاءيقضيفالعدل

يكشفالحياةواقعلكن،جزاءهواحدكاللينالالبثراعمالفيوالسيئاتالحسنات

والمحسن،يستحقهالذيالعقابينالأندونالظالموكلوت،يحصللاقدالجزاءأن

بتناسخالقولعندهمهوالحل،أعمالهعلىالمناسبالثوابينالاندونيقضي

منادنىأواعلىرتبةفيجديدةوحياةجديدجسدفيالروحبعودةوالقول،الأرواح

)2(.السابقةالحياةفيفيهاكانالتي

يعنيوهوالمولد(،)تكراراو(الروح)تجوالأبضاَعليهويطلق:الأرواحنناسخب-

أخر)3(.جسمفيالأرضيالعالمالىجسممنخروجهابعدالروحرجوع

إنسانيجسدإلىصاحبهاموتبعدالروحعودةيعنيلاالأرواحوتناسخ

وما،شجرةاوكلبفيتحلانيجوزبل،انسانالىروحهتنتقلانحتماَفليسمثلها،

تجردأالشهواتمنتتجردأنتستطعلمإذاالآبدينأبدالافالولادةالوفاةنكراريزال

)4(.الكلفيالاتحادككنهاحيثالىبهايصعدتامأ

جاءتاذااما)النسخ(،انسانيجسدالىالروحعودةعلىتطلقوالهندوسية

وانباتالىالروحمجيءعلىويطلقون)المسخ(،عليهفيطلقونحيوانيجسدالى

)الرسخ(.عليهفيطلقونجمادالىالروحعادتانولكن،()الفسخشجر

هما:اثنينأمرينالىيعودالهندوسعندالمرلدتكرارأوالروحتناسخوسبب

الماديبالعالممرتبطةوشهواثأهواءلهاتزالولاالجسممنخرجتالروحأنأولاَ:

بعد.تتحفقلم

1/301عطار:الغفورعبدأحمدوالعقائد/الديانات)1(

6346،العرصي:د.عمد/الحبةالوضعيةالديانات)2(

36:شليد.أحمد/الكبرىالهندأديان()3

1/201عطار:الغفورعبداحمدوالعفائد/الديانات)4(
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الثالثالباب

منبدّلابالآخرينعلاقاتهافيكثيرةديونوعليهاالجسممنخرجتالروحأنثانياَ:

الروحتتذوقوان،أخرىحيواتفيشهواتهاتستوفيانمنإذأمناصفلاادائها،

السابقة.حياتهافيبهاقامتالتيأعمالهاثمار

هذايصلحلمدانالجسد،هذافيالفعلتستلزموالارادة،الارادةيستلزمفالميل

تكرارمنالإنسانينجلمتستوفلمواذا،لتستوفىالميولخلقتفقد،غيرهجسدففي

يرتكبفلمالديونوأزيلتما،شهوةل!نسانيبقولمالميولاكتملتوإذاالمولد،

المولد،تكرارمنوتخلصتروحهنجت،المثوبةتستوجبلمحسنةيقمولمإثمأالإنسان

ببراهما)1(.وامتزجت

عالمالىوالشقاءالمادةعالممنوالانعتاقالإرتقاءفكرةتبطنالأرواحفتناسخ

بهيقاسلاالذيالمطلقالموجودبراهمامع،الفردية)أتمان()2(الروحواتحاد،الآلهة

)ر(.العالمموجوداتمنشيءأي

الوالدين،جسدكطمنيولدالذيهوالماديالإنسانجسدانيرونوالهندوس

الأساسيةالقوىمنيتركبلطيففجسدعليهوشميطرويشطهيحركهالذيواما

نسميهماحدثف!ذا،والعقل،اللطيفةوالعناصرالهركة،الآليةوالقوىوالحواس

ويعمليخرجبل!كلوتفلااللطيفالجسدأما،وبلىوتوقفالماديالجسدمات،الموت

بالميولمسوقاَيعودثمأحلامنا،حالةتشبهالثياللطيفةالكونآفاقفيالزمنمنمدة

دورةبدلكوتبدأجديدا،جسدأمتقمصأالحياةهذهالىأخرىكرة-الماضيةوالأعمال

انسانفيالروحفتوجد،الماضيةللدورةنتيجةالدورةهذهوتكون،الروحلهذهجديدة

)4(.السابقةحياتهفيعملمنقدملمانتيجةيشقىأووش!عد،ثعباناوحيوانأو

نأأجلفمن،الميولاكتمالعنذكرهممبقكاوثيقةعلاقةلهوهو:الانطلاقج-

طرقمنلهابدفلا7خرجسمإلىجسممنوتنقلهاالمولدتكرارمنالنفستتحرر

63:شليد.أحمد/الكبرىالهندأديان1()

المطلقةالروحأو،الحياةمبداأو،العالمروحالهندوسبةتراثفيتعنيسنسكريتبةكلمة)2(

46:العركلطد.محمد/الحيةالوضعيةالأديان)3(

46:شليد.أحمد/الكبرىالهنداديان)4(
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الحيةالوضعيةايذديان

)براهما()1(.الأسمىبالروحوتندمجالتحررإلىتقود

وتكون،الحياةفيشهواتهاعنالإنسانيةالنفستوقفتاذاالايتملنوهذا

المولد،تكرارمنالروحلمجتذلكتمف!ذامزيدأ،تطلبولاعليهحصلتكاتانعة

هوفالإنطلاق،بالانطلاقعنهايعبرونالتيهيالحالةوهذهببراهما،وامتزج

الأسمىالحياةهدفلأن،العظيمبالهيطماءمنقطرةتندمجكماببراهماالإمتزاج

)2(.الأسمىالكائنفيوالإندماجالمتواليةالوجوددوراتمنالإنطلاقهو

المراتباعلىهوفالنسك،الإنطلاقطريقهووالنسكالزهدانهذاويعني

شركمنوالخلاصالإنعتاقهيالزاهدالناسكوغاية،الهندوسيةالعقيدةفيالدينية

علىوالقضاء،فالبؤس.والدنيئةالرخيصةالماديةوالحاجاتوالشهواتالرغبات

العناوينهي،والتسول،النفسوتعذيب،الباليةالثيابولبس،والرغباتالشهوات

الحياتي،نظامهميتحددوبها،العبادةالىالمنصرفالهندوسيالراهبلسلوكالرئيسية

واحدةكلومدةبهاالمرورمنالهندوسيللناسكبدلامراحلأربعحددتوتد

سنة.مئةهوعندهمالعمرمتوسطانهأساسعلىسنة،وعشرونخمس

والجسدية.والعفليةالروحيةوالتنشئةالزببةدورفهو:ا،ولالدوراما

وأبناء.زوجةللمريدفيكونمتكاملةأسرةبناءفيهيئم:الثانيوالدور

الخدمةإلىللانصرافالعائليةالعلائقمنوالزوجةالزوجينتقل:الثالثالدوروفي

العامة.والاهتماماتالاجتماعبة

الشخصيةالأمورمنالهندوسييتحولاذ،السابقةالمراحلالرابعالدورويثوج

الروحيةالرياضةالىوينصرتومشاكلها،الدنياأمورتركإلىوالإجتماعيةوالأسرية

)3(.المطلقةبالروحللذوباننفسهواعداد

بنجاحالمراحلهذهاجتيازعندهمويتعين،مراحلالىالحياةقسمتفالهندوسية

09:الفدسجامعةاديان/مقارنة)1(

66:شليد.احمد/الكبرىالهنداديان)2(

56:العر!يد.محمد/الوضعيةالديانات)3(
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منذاتهالتحررالنفسفرصةفهيوالإستحقاقات،الديونمننهائيأالفرديتحررحتى

دينليوفيبالدراسةبهاالوفاءككن،ثلاثةالديونهدهوعدد،والموتالميلاددائرة

ليوفيالقرابينوبتقديم،والأسلافالآباءدينليوفيالأطفالوب!نجاب،والمعلمينالحكماء

بصورةيركزانللشخصيكلكنوالآلهةللمجتمعالالتزاماتبهذهالوفاءوعند،الآلهةدين

الثلاثةالمراحلهذهوبعد.للنفسالكاملللتحريرالمطلوبينوالتركيزالتأملعلىخاصة

)1(.الدنيويةوالرغباتالأشياءعنالكاملبالتخليوالأخيرةالرابعةالمرحلةشعمم

التحرربواسطتهايتمطريقةهناكالمولدتكرارمنالنفستتحررأنأجلومن

وتوقيفالعفللنشاطاتإراديتوفبفعلىتقوموالتي)اليوجا(،وهيوالانطلاق

العالممنالقادمةالانطباعاتوتوقيف،الخارجيالحس!العالممنالقادمةالانطباعات

.وانفعالاتوعواطفورغباتتخيلمنللأنسانالداخلي

الدنيا،الحياةمشاكلمنويثخلصأثامه،منالإنسانيتطهرالطريقةوبهذه

)2(.أعلىالىويندفع،والمصائبوالبلاياالآلامكلومن

ذا،النظريمنأهمالعمليجانبهايعد)اليوجا()3(أنبالدكرالجديرومن

)4(.الجنسممارسةعنوالامتناع،معينوضعفيوالجلوس،التنفسضبط:يتضمن

وذلك،والوهمالخيالمنشاملأتطهيرأالنفستطهيرإذأ:اليوجافغاية

)5(.اللهمعل!تحاداستعدادأ

هذهانالقولكلكنبل،السابقةبالمبادىالصلةوثيقالمبداوهذاالوجود:وحدةد-

بقولهم:المبدأهداالهندوسويصور،ببعضبعضهاالصلةوثيقةكلهاالمبادى

وهينيه،الموجودةالروحهوفالإنسان)أتما(،المسماةالروحهذهمنالحياةخلقت

تبدأالماديةالظواهرمنالروحتجردوعندما.مخلوقةغيىمستمرةأزليةسرمدية

81-83كولر:جون/القديمالشرقيالفكر)1(

09:القدسجامعةاديان/مقارنة)2(

النيراوالاتحادمعناهاسنسكريتيةكلمة()3

43كولر:جون/القديمالشرتيالفكر)4(

184شل!:د.رؤوف/العالمفيالدفيالتفكير)5(
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الحيةالوضعيةافىديان

(العودة)طريقالجسممنتخلصهايسمىولذلكالأكبر،الروحالىللعودةرحلتها

فالشمس،الأساسيالحقيقيللوجردظهورأالاليسكلهفالكوناصلها.الى

الوجودلذلكومظاهرأجزاءالموجوداتارواحوجميعالعالمجهاتوجميعوالقمر

الجبالحئى،الأصيلةالوحيدةالقوةلتلكاشكالكلهاالحياةلأن،المطلقالهبط

الأشياء)1(.سائرفيتستقرالتيالأصليةالروحتلكمنتفجروالبحاروالأئهار

وهذا،اللههوشيءكلوأنشيء،كلهواللّهأنتعنيالعقيدةهذهف!نولهذا

الوجود()2(.)وحدةمعنى

الىوللوصولبراهما،فيوالإندماجالإنطلاقهوالهندوسيفيهيطمعمافأغلى

جميعوتحميلها،النفسوتعذيبالصومطريقعنالمفرطالزهددائمكانالغايةهذه

لأنالموث،بتمنىلافهو،والتشاؤموالخوفالهمدائمفالهندوسيولهذاالبلاء،الوان

براهما)3(.فيالفناءلنفسهيرجوبل،حياتهدوراتمنجديدةدورةالىينقلهالموت

كائه،التطهربقصدسنوياَاليهيحجونحيث)الغانج(نهريقدسونوالهندوس

ليسللأبدانفالدفن،أجسادهماحراقيتمأنبعدمرتاهمرمادفيهيلقونوكذلك

تتجهبأنيسمحذلكلأنالمرت،بعدعندهملمحرقنالأجساد)4(.عندهممعتمدأ

نأكمازمن،أقربفيالأعلىالملكوتالىلتصلعاموديوبشكلاعلىإلىالروح

تاماَتخليصأالجسمغلافمنللروحتخليصهوالاحتراق

68:شلىأحمدد./الكبرىالهندأدبان)1( .67c

:917شلىرؤوفد./العالمفيالدنحط)2(التفكير

96:شل!د.أحمد/الكبرىالهندأديان)3(

21:الحمرانيد.اسعد/السيخية،البوذية،الهندوسبة)4(

2/728:الأديانفيالميسرةالموسوعة)5(
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الثالثالمبحث

لهندوساشعائروعبادات

وهذه،الهندوسعندالقداسةصفةلهاعديدةاماكنالهندفيتتوزع:الطهارةأ-

يحجونالتيالمواقعهذهأنويلاحظ،السنينعبربالتراكمحصلتالعدديةالكثرة

وفيه،قداسةالأكثربينهامنالغانجنهركانوانالأنهار،ضفافعلىتتوزعإليها

تحتمنينبعأنهيزعمونالغانجونهر،جثثهمحرقبعدموتاهمرماديلقون

)فشنوإ)1(.الحافظالإلهقدمي

الماء،بواسطةتتمالطهارةفيوطقوسهم،الطهارةفيالماءالهندوساعتمدوقد

بعدتغتسلكذلكللمراةوبالنسبةبالماء،بالاكتسالمنهاالتطهريتمعندهمفالجنابة

كممعرفةعندهمفالواجب،أوانهقبلالحملواسقاطالإجهاضبعدوأماالحبض،

التيالأشهرعددهي،أيامعدةبالتطهرتقومعيثحملها،علىمضىالأشهرمن

مسأوميت،جثمانمسبعدالاغتساليوجبونكذلكوهم،الحملعلىمضت

)2(.المنبوذينفئةمنأحدأيكلسمنأونفساء،اوحائض)مرأة

هوماومنهابالماء،بالاغتسالوهوحسيهومامنهاالهندوسعندوالطهارة

نصوصهممنوشتنتج،بالعباداتوالقلبرسة،المةبالعلومالروحكطهارةمعنوي

انتهاءوبعدمعابدهمفيكهنتهمف!نولذلكللتطهر،مادةالبقربوليعتبرونانهم

(.)3البركةتعطيانهالظنهمبقر،بولالناسعلىيرشون،طقوسهم

النظيفةالثيابوارتداء،الاستحمامهيبها،تتملاأركانأعندهمللصلاة:الصلاة2-

وأثناءالمعطر،بالماءوالأفواهالأيديغسلمعهذا،الأبيضاوالأصفراللونذات

83:نيالسحمرا0د/لسيخيةا،لبوذيةا،وسيةلهندا(1)

93:بقلساالمصدرا)2(

04:لابقاالمصدر)3(
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الحيةالوضعيةالأديان

والمرأةمتربعأ،بجلسفالرجلوالمراة،الرجلمنكلاَتخصهبئةهناكالصلاةاداء

ركبتيها.علىنجئو

مساء،والثانيةصباحأالأولى،اليومفيمرتانفهيالصلراتلعددبالنسبةأما

منحصلتوذنوبوأخطاءهفواتمنحصلماتسقطصلاةكلأنوتفسيرهم

يطردأنيجب،الصلاتينهاتينيؤديلاومن،الصلاتينهاتينبينماالإنسان

ثانية.المولودينحقوقمنويحرم،الدينيةالواجباتأداءمنوكنع)كالشودر(،

اعتبارلهليسوالبدن،الهندوسيالمفهومفيالأساسهيالروح:الموتىإحراو3ْ-

الىبدنمنالحياةدورةفيتنثقلعندهمالروحف!نالتناسخنظاموضمنكبير،

الأبدانفيحلولهاتوقفذلكلهاتممااذاحتىوالتطهر،للتزكيةطلبأأخر

ماداذا،الحياةفيالبدنعلىقاسيأنظامأاعتمدوالذلك.الكليةبالروحواتحدت

أنبوبفيالرمادوضعئئمومن،جثمانهاحراقطقرسهمفيفيكونالمرءمات

)1(.الغانجنهرفيالرمادهذالالقاء

بينما،معينةمراسيمضمنماتتاذاالبفرةيدفنونانهمعندهموالغريب

منكانحيثالنساء،بشأنعندهمسائدأكانماكرابةوالأكثر،يحرقونهالانسان

أواسطحتىالعادةهذهوبقيث،المتوفىزوجهاجثمانمعحيةالمراةاحراقطقوسهم

عشر)2(.الناسعالقرن

احتفاليةمراسيمعبريتمالهندوسيةالديانةالىالدخولان)3(:الديانةالىالدخول4-

ترسبمفعملية،للجنسينواحدةليستالعملبةلهذهالواجبةوالشروط،خاصة

.المقدسالخيطكنحهيكونالدينالىانضمامهعلانواالذكر

حياةفيالحاسمةالمراحلمنوهو)سمسكارا(،يسمىالذكرترسيموطقس

الاحتفالويركز،عشرةوالثانيةالثامنةسنبينالطفليكونعندماوتتم،الهندوسي

X.4344:السابقالمصدر()1

45.،44:لسابقاالمصدر()2

4124،:العرىمحمدد./الحيةالر!عيةالديانات()3
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الثالثالباب

المناسبةلهلىهخاصاَزيأالصىويرتدي،الصيكتفعلىمقدسخيطوضععلى

الصي.كتفعلىالمقدسالخيطبوضعرسميكاهنويقومصولجانأ،ويحمل

فترةأثناءوفيالولادةقبلتبدأالترسيمسنطقوسبعضأنالىالإشارةوتجدر

نسمىأيامعشرةلمدةالطقوسمننوعأثمارسانالحاملالأمعلىاذ،الحمل

الصي،أذنلخرمخاصةاحتفالاتهناكالولادةوبعد،النجاسةمنالتطهرطقوس

راسهشعروحلقجافاَ،طعاماَلاطعامه،الأولىللمرةالشمسالىلخروجهومراسيم

أبدأ.الحلقيلحقهاولاالحياةمدىنتركالشعرمنخصلةابقاءمع

حبث)برهمي(،وصايةرعايةتحتالولدبوضع)السمسكارا(مراسيموبعد

الطفلوعلىسنة،عشرةاثنتيالفترةهذهتمثدوقدwوارشاالصيتعليمعلىيعكف

نأاذ،لوالديهاحترامهيفوقإحتراماَلهويبديلمرشدهالعمياءالطاعةيظهران

الفترةهذهوتنتهيالخلود،فيهبهالبىهميواما،وجودهللطفليقدمانالوالدين

.بالزوا!
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الحيةالوضعيةالأديان

الرابعالمبحث

الاخلاقيونظامهمالهندوستشريعات

عمرهامراحلشنىفيخاضعةالهندوسعندالمرأة:الهندوسيالنشريعفيالمرأةأ-

عجوزأ،أوشابةاوصغيرةبنتاَكانتسواءخيار،لهاوليستعيشفالمراة،للرجل

لأبنائها،خاضعةوالأرملةلزوجها،خاضعةوالمتزوجةلأبيها،خاضعةفالبنت

زوجاَ،لدهالهاارتضاهكنترضىأنالمرأةوعلىأبدأ،تستقلانلهاوليس

تهجرانحينئذعليهابل،وفاتهبعداَخررجلفيتفكرولاحياتهطوالفتخدمه

اَخرالىأرملةونعيشكلها،والزينةالحسنواللبساللذبذ،الأكلمنتشنهبهما

ولا،عليهتحقدفلا،أخرىامرأةويحببهايعتنيلازوجهاوجدتوانعمرها.

)1(.مرضاتهونيلخدمتهفيتقصر

الزاميوهو،مقدسورباطالهيةهبةالهندوسيةفيالزواج0)2(:والطلاقالزواج2-

رئاسةعنيتخلىارملاَيصبحعندماالرجلانحتى،لذاتهوضرورة،للجميع

الأعزببأنالإعتقادالىفيرجعذلكفيالسبباما،المتزوجابنهالىلتنتقلالأسرة

.للأسلافالقرابينتقديمبطقسيقومانيستطيعلا

المختارةالفتاةتكونأنويجب،سهلةليستالمناسبةالزوجةاختيارومسألة

.والأسرةالعمرلجهةللشابمكانئة

لهزوجةلتكونالشابيختارهاالتيفالفتاة،الأقاربزواجالهندوسيةوتمنع

عنتتخلىانالزواجمراسيمبعدوعليها،العائلةعنكلياَكريبةتكونانيجب

زوجها.عائلةالىوتنسببعائلتهاعلاقتها

طقوسها،بأهموالقائمفيهاالديانةوممثلالعائلةكاهنهوالأسرةفيوالأب

علىالقادرينالمتزوجينمنابنائهأكبرالمهمةهذهفيالأبويلي،الأسلافعبادةأي

.الموتْبعداليهالقرابينتقديم

وكذلك،الحيضحالةفيوهيالزوجةمواقعةعدمالىالهندوسيةوتدعو

73.74،:شلىأحمدد./الكبرىالهنداديان)1(

43:العريمحمدد./الحيةالوضعيةالديانات()2 .42t
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الثالثالباب

ادواتمنتمسهمااستخدامأوفراشهافيالنوموعدمالحيض!أثناءالمرأةعنالإبتعاد

)1(.المدةهذهطول

أمالها،معطىغيرالحقوهذا،زوجتهتطليقحقللرجلتعطيوالهندوسية

وأعيب،فيهالهظهرماإذا:شريعتهم!سبفهي،الطلاقللرجلتبررالتيالأمور

نحدعة)2(.لهأعطيتأنهاأوبكر،غيرانهاأومرض،

نظهر)مانو(شريعةلنصوصالمتتبعإن:وأخلافهمالهندوسنشريعاتمنفينما3-

الرباأكلتجيزلافالهندوسية،دقيقأخلاقينظامعلىحريصونالهندوسأن

شهر،كلفيروبيةمائةعن(روبيةربعأو)روبيةيأخذأنالمالولصاحب،الفاحش

الأملاكويحولذلك،منالملكفيمنعه،أملاكهعلىيستوليأناليتيمعمحاولو)ذا

إخوتهواما،والديهيرثالذيهوالأكبروالولدالرشد.سنيبلغحنىادارنهإلى

ابنلهليسوالذي،الأبكنزلةالأكبرالأخلأن،أمرهتحتيعيشونفكلهمواخوانه

)3(.ابنيمقامويقوميرثنيالذيهوولد:لهاولدانابسّهلزوجبقولانيجوز

منيطلبونهوما،السنلكبيرالشديدالاحترامالأخلاقينظامهمأسسأهمؤمن

الأكبرفالتكريمذلك،وقبلمنه،كبرهممنخلالهامنيتعاطىأدابمنالصغير

فالوالدان،الإنسانعلىالأساسيالفضلاصحابفهما،للوالدينهوالأعموالإحترام

شخصيته.تشكيلفيوشمهمل!نسانيحسنمنكثرهمالدينيعلمهالذيوالأستاذ

،الرهاناتاشكالوكلالقماركنعأنالحاكموتطالبالقمار،الهندوسيةوتحرم

السرقة.أنواعجملةمنوهو،مشروعكيركسبأويعتبرونه

التنجيموكذلك،والتدليسوالنفاقالرشوةالهندوسيةتحرمهاالتيالقضاياومن

لأنهوالخمرالغشتحرمكذلكوهي،بالسارقالعقوباتأشدوتنزلبل،والسرقة

للخبثأ4(.ومصدرنجس

05،1.5:نيلسحمراا0د/لسيخيةا،لبوذيةا،وسيةلهندا)1(

.54:لسابقالمصدرا(2)

74.75.:شلياحمدد./الكبرىالهنداديان)3(

.54-95:السحمرانيد./السيجة،البوذية،الهندوسية()4
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لحيةالوضعيةاافىديان

الخامسالمبحث

الهندوسعندالطبقاتنطام

الأصليين،والسكانوالتورنالنالآريينإلتقاءمننشأالهندفيالطبقاتنظام

)1(.الجنسأساسعلىنشأماأولنشأأنههذاومعنى

علىيدلمماايضاَ،اللوننعنيالطبقةعلىالدالة)فارنا(كلمةأنالىب!كرمماو

نفسهأبقىالآريالجنسوأن،العرقيبعدهلهالهنديللمجتمعالطبقيالتقسيمأن

والمزهلاتالإرادةنتيجةيكنلمالطبقيفالتقسيم،الأصليينالسكانعرقعنمتمبزأ

وفسروا،إلهيةارادةإلىيرتداعتقادهمفيهوبل،الواحدةالحيانيةدورتهافيالبشرية

حدوثكيفيةوعن.الخضوعويحتمالجدليقبللادينيأتفسيرأالطبقاتتكون

وهمفداسةوكثرهمالناسأعظمجاءبراهماراسمنأنهالنصوصتقولالطبقات

والصناعالتجارجاءفخذيهومن،والملوكالمحاربونجاءذراعيهومن)البراهمة(،

،الأرضفيوانتشرتالطبقاتوتبعثرت(،)المنبوذونجاءقدميهومن،المهنوارباب

ومهمنها)2(.وظيفنهاطبقةلكلتحددتوقد

الوضعهذاعلىاللّهخلقهاالطبقاتانبرىالذيالنفكيرهذاعلىوبناء

لاهذاوعلىلازالته،طربقولا)براهما(صنعمنفهوابديأ،التقسبمهذايصبح

منامرأةيتزوجأنلرجليجوزولا،أعلىقسمالىقسمأيمنشخصأييرتفع

طبقتهمناقلطبقةمنامراةيتزوجأنللرجليجوزولكن،طبقتهمناعلىطبفة

نظامويتبع.للخدمةإلاليستالتي)المنبوذون(الرابعةالطبقةمنتكونالاعلى

منالإسمفيختار،طبقةكلفيللأطفالخاصةاسماءهناكأنكذلكالطبقات

)كشزيأ(،كانانوالقوةالحولوعلىبرهمبأ،كانانالبهجةعلىالدالةالكلمات

.54شيى:احمدد./الكبرىالهنداديان()1

.4445،:العرع!محمدد./الحيةالوضعيةالديانات)2(
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)شودرا()1(.كان)نوالمهانةالذلوعلى)ويشياَ(،كانانوالثروةالغنىوعلى

هي:الهندوسعندالأربعوالطبقات

ولهم،والقاضيوالكاهنالمعلمومنهمفمه،من)براهما(خلقهمالذينوهم:البراهمةأ-

)2(.حضرتهمفيالاالقرابينتقديميجوزولا،والوفاةالزواجحالاتفيالجميعيلجأ

والمعلمينالكهنةمنهمالطبقةهذهفأبناءأحد،القاعدةهذهعنيخرج!ولا

والثقافةالمعرفةعلىالحفاظهيومهماتهم،الثقافةحملةعامةبصفةيعدونالذين

.والأخلاقالعدالةعلىوالحفاظ،الآلهةو)رضاء

الىينتسبمنيكونانتفرضللبراهمةالموكلةالدينيةالقيادةمهمةف!نلذلك

ثقافة.الأكثربأنهمالفئةهذهلأبناءيقرالهندوسيفالجتمع،العقلوافرالطبقةهذه

هوعملهمف!نللدولةالإداريالسياسيبالجانبمعنيينغيىالبراهمةكانوإذا

ناشروالمعلمونفهموالجتمع،الدولةفيالأوضاعسلامةاجلمنيؤسسالذي

والتزاموالطقوسالعباداتأداءعلىالجتمعأهلتدريبيتولونالذينوهم،الثقافة

الهند)ر(.مجتمعفيالمتوارثةوالتقاليدالعادات

حقوقتتضمنمبادىعدةتقررالهندوسيةالشريعةف!نسبقماعلىوبناء

ومنها)4(:البرهمي

وثعليمها.الفبدا،اسفارتدرش!أ-

.وحدهنسبهبسببالآلهةجميعالاحترامعلالبرهميأن2-

العالم.فيحجةالبرهمياحكام3-

موجود.كلفيحقولهللبرهمي،ملكالعالمفيماكل4-

عبدهوالذي)المنبوذ(،الشودريمالكلتلكأنلهحقافتقر،مااذاوالبرهمي5-

لسبده.!كللكومافالعبدله،

.57:شلياحمدد./الكبرىالهنداديان()1

.2/726:الميسرةالمرسوعة()2

33.،:32السحمرانياسعدد./السيخية،البوذية،الهندوسية()3

58.:شلياحمدد./الكبرىالهنداديان)4(
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لحيةالوضعيةاديانافى

الثلاثة.()الطبقاتالعوالمقتللوحتىملىنبأالبرهمييعتبرلا6-

يجوزولامحتاجاَ،الملكماتولو،برهميمنخراجاَيجيانللملكينبغيلا7-

ولايته.فيبرهميجوععلىيصبرأن

الجرائم.جميعاقترفولوحتىبرهميقتلللملكيجوزلا8-

.استشارةدونكانمهماامرأيقطعألاالملكعلى9-

السياسيةالقيادةأمرلمولىالطبقةوهده،ذراعيهمنبراهماخلفهمالذينوهمالكشترية:2-

.للدفاعالسلاحبحملونالطبقةهذهنأبناءعليها،والحفاظالبلادأمنمقاليدو!دها

معاَوالعسكريةالسياسيةبالكفاءةالطبقةهدهأبناءيتميزأنالواجبمنلذلك

للأمة،الفعليةالقيادةهيالكشتريةفمهمة.والمهابةالاقدامالمجتمعفيلهميكون!يث

التوجيهعلىتقتصرالتيالبراهمةمهمةمنوصعوبةدقةكثربهيقومونماف!نلذلك

كبيى)1(.حدالىوالتعليم

اهمها)2(:ومنالطبقةبهذهالمتعلقةالمبادىمنالكئيرالهندوسيةالشريعةوضعتوتد

منهم،للناسحكامأوقضاةأوملوكاَأوفوادأيكونوالأنيصلحونالذيا-

بالفيدا.عقولهمتغذتالذينوهم،الطبقةهذه

الكشترية.منينصبالملكف!نذلكعلىوبناء2-

به.يستخفأنيجوزلالذا،البشريةالملكصورةفيتتجسمالألوهية3-

السلم.وقتفيحتىجندياَوبعيشببفىالكشتري4-

عدةلهميعدأنالملكوعلىنداء،أولعنديتجمعواأنالكشزيةعلى-5

وأسلحته.الحرب

والتجارةالزراعة:ووظيفتهم،فخذهمنبراهماخلقهمالذينوهم:الويشية3-

الدينية.المعاهدعلىالمالوانفاق

.3334،:السحمرانيأسعد.د/لسيخبةا،لبوذيةا،لهندوسبةا)1(

95.:شلياحمدد./الكبرىالهندأديان()2
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وبذلك،الاقتصاديالانتاجوبيدهاللمجتمعالغذائيالأمنتؤمنالطبقة+وهذه

الضروريةالسلعإنتاج:هيالرئبسيةفوظيفنهمالمعبشي،والاسنفرارالرخاءيكون

الجنمع.بنطلبهاوالتيللحياة

ليسوهذا،والتجارةالماشيةوترييةالزراعةفيالاتحراطالويشرجلواجباثمنان

اختيارية.وليستإلزاميةوظائففهي،طبيعتهمومنعملهممنينبعلانمااختيارياَ،امرأ

الثروةمصادرتملكلأنها،وللشعبللأمةالخادمةموقعفيهياذنالطبقةهذه

الرخاء".تحقيقوبيدها،الإنتاجوعمليات

)1(:الطبقةلهذهالهندوسيةوضعتهاالتيالمبادئومن

طائفته.منامرأةالايتزوجلاالويشيا-

.الدوامعلىالماشيةويربيكهمته،جيدأيعتنيأن2-

الربا.ونظمالتجارةقوائينمعرفةالويشيةمنالتجارعلى3-

بينيفرقكيفويعرف،الحبوبيب!ركيفجيدأيتعلمانالويشيعلى4-

والمكال!ل.الموازيننظامعلىويطلع،الرديئةوالأرضالجيدةالأرض

البيعالىكلتماوكل،السلعبهتحفظوما،الناسولغاتالخدمأجريعرتان5-

بصلة.والشراء

خدمةعلىمقصوروعملهم،رجليهمنبراهماخلقهمالذينوهمالشودر:4-

ولذلك)2(،والقذرةالحفبرةالمهنوكثهنون،الشربفةالسابفةالثلاثالطوائف

(.)المنبوذينبيسموا

يوكلماكلدالمجازوالعملالخدمةفواجبهمبالعبيد،يكونونماأشبهؤالشودر

الأعلى.الطبقاتمنلهم

والتقديمالخدمةعلىمجبولةبأنهاالطبقةهذهعنالهندوسعندالسائدفالمفهوم

القليل.إلاالحياةمتاعمنلهمنصيبولا،للاخرين

06.،95:شلىأحمدد./الكبرىالهندأديان(1)

.2/727:الميسرةالموسوعة()2
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البتة،شيئاَتملكلا()القاعفيفهيالجتمع،طبقاتأخرهياذنالطبقةفهذه

للاخربن"(.نربانأنفسهاونفدم

منها)2(:الطبفةبهذهتنعلقنشربعاتالهندوسيةالشريعةفيجاءوقد

القادرين،منذلكعلىكانولوزائدةثرواثيجمعأنللشودرييجوزلاا-

بوقاحته.البراهمةى2مالاَجمعاذافالثمودري

)ذارجلهونقطع،بعصاهأوبيدهمنهأعلىهومنعلا)ذاالشودرييدتقطع2-

برجله.رفسه

ادخلتفديربدونطانفتهباسماوباسمهمنهأعلىهومنالشودريدعامااذا3-

قراريط.عشرةطولهالنصلمثلوثعميخنجرفمهالى

.الكلابمنوأذلالبهائممنأحطالشودري4-

منوينفيه)أسته(يكويأنالملكفعلىبرهميكجالسةالمنبوذينمنأحدهئماذا5-

البلاد.

فعليأ.زيناَبسقىف!نهبرهمياَيعلمأنهالمنبوذينأحدادعىاذا6-

سواء.الشودراطبقةمنورجلوالبومةوالغرابوالضفدعةوالقطةالكلبفثلكفارة7-

فيحادانفساماساسعلىيقومالذيالطبفيالنظامهذا)ن:القولوخلاصة

الكفاءاتأمامالطريقيسدانهذلكومعنى،النشأةبأصلالهندوسبربطهالجتمع

منطق،اوعقليقبلهولا،ظالمنظامفهووبالتالي،الناسبينالعدالةوكلنعوالقدراث،

حدةمنللثخفيفعديدةمحاولاتجرتوفد.وانكرنهالبوذيةعلبهثارتلذلك

أوائلفي(،كاندي)المهاثمامحاولةالهاولاتهذهأبرزوكانثالجائر،الطبقيالنظام

منأصلالطبفيالثمابزهذالأنالكثير،نثمرلمالهاولةولكنللميلاد،العشرينالقرن

)3(.الهندوسيالجتمعوفيالعقيدةفي

.436:37نيلسحمرااأسعد.د/السبخية،لبوذبةا،الهندوصية(1)

.2/727:المبسرةوالموصوعة06،:شلىأحمدد./الكبرىالهندأديان()2

37.38،:السحمرانيأسعدد./السبخية،البوذية،الهندوسية()3
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السادسالمبحث

المقدسةالهندوسيةحتب

البلادقبائلمعتقداتمعالهندالىالوافدةوالقبائلالشعوبمعتقداتامتزجت

خاصة،دينيةوطقوسعفائدمنبعممؤتلفمعبعضهاتدامجهامنوتشكلالأصليين

الهند)1(.سكانعمومعندوشرعيتهاقدسيئهاالعصور،عبر،الدينيةالعقائداتخذتوقد

إلىبهأوحياللهكلامأنهاالكتبتقديسمصدربكونالسماويةالدياناتنفي

لمنهياللّه،منبهاموحىلأنهافليسالهندوسعندالكتبتقديسمصدرأما،أنبيائه

منكبيرعددتاليفهافياشزكدانما،معينواضعلأكثرهايعرفلابلبها،يوح

فكئيرأ،الأسلوبأوالفكرةفيإبداعهاالنقدبسمصدروليس،القرونمرعلىالناس

هذهتقديسمصدرانبل،ركيكةوأساليببدائيةأفكارأالكتبهذهشملتما

يأتأليهعلىوالموافقة،الهنديالفكرلدىالروحانيباتجاهالعمومعلىهوالكتب

)2(.الأسبابابداءإلىحاجةدونكنابأيتفدبساو،كائن

ألفتوقد،اللغةكريبةالفهمعسيرةالكتبمنهائلعددللهندوسيةكانلهذا

واهمها:)ر(،مقدسةوكلها،الشروحتلكلاختصاروأخرىلشرحهاكثيرةكتب

والمعرفة،الحكمةمعناهاسنسكريتيةكلمةوهيالفيدا::الأولالكتاب

لاكتشافمناسبةمضامينهات!بعمنيجعلمما،القدمحيثمنمجموعاتهاونتفاوت

الطقوسعلىطرأالذيوالثغاير،الآلهةعنتصوراتهاورقيالهندوسبة،العقيدةتطور

والاجنماعية)4(.الأخلافيةوالمفاهيموالقيموالتقنيات

17.:العركطمحمدد./الحيةالوضعيةالدبانات()1

76شلي:احمدد./الكبرىالهنداديان)2( .75c

.2/724،:الميسرةالموسوعة()3

.18:العربمحمدد./الحيةالوضعيةالديانات)4(
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تعرفولم،شفويةنعاليمشكلعلىطويلةلقروننقلتالفيدانصوصف!ناذن

كانالمكتوبةالفيداعصرانيقولمنمنهم،لاحقةعصورفيالاالاستقراراوالتدوين

ق.م())(.)008قالمنومنهم.م(،ق)0015قالمنومنهم.م(،ق)0025حوالي

هي:كتباربعةعنعبارةوالفبدا

الأربعةأشهروهو،الاطلاقعلىالمقدسةالهندوسكتباقدموهونيدا:الريجأ-

الكتابهذاوينطوي.م(،ق)0003الىبرجعتألبفهاانويقالوأشملها،وأهمها

عنبهايتغنونأوالآلهةأمامأتباعهابهاليتضرعوضعتنشيدأ()2801على

أدعيةعلىتشتملنثريةكتابةالأول:قسمبنإلىفبداالريجويقسمالألهة،

تعاليموفيه)براهمانا(والثائي،الطقوسبعضممارسةلكيفيةوشرحوصلوات

)2(.التابعينعلىالمفروضةالدينيةوالواجباتالعباداتبتنظيمتتعلق

يسمى:قسمينالىالجموعةهذهوتقسم،الهوائيةالفيداومعناهافيدا:ياجررب-

الكتابهذاوفيالسوداء(،)ياجورفيداالثانيوشممىالبيضاء(،)ياجورفيداالأول

وأ،الموتىأرواحعنتقامالتيكالثضحيات،التضحيةانواعلمختلفتوضيح

أيضأوتشمل)ر(.الكواكبوسائروالبدرالهلالوتضحياتالنار،تضحيات

)4(.القرابينتقديمعندالرهبانيتلوهاالتيالنثريةالعبادات

ل!نشادتصلحبطريقة،أنشودة)585(وعددهاأشعارهاكتبتوقدفيدا:صاماب-

:الأول:قسمينإلىيقسموالكتاب،الشمسيةالفيداتعنيفيداوساما،الترتيلأو

والثاني:.المناسباتبعضفيتغنىومزاميرأناشيدويتضمن)منترا(،وش!مى

.)5(الدينيةوالواجباتالعباداتوتعددتشرحأشعاروفيه)برهمانا(،يسمى

.24:السحمرانياسعد.د/لسبخبةا،لبوذيةا،الهندوسية(1)

18.:العركطمحمدد./الوضعبةوالدبانات25،:السابقالمصدر()2

.18:العركطد./الوضعيةالديانات()3

42.:شبيد./الهندادبان()4

وا.:العرىد./الوضعيةالديانات()5
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النار،يعبدونكانواملوكأوكهنةوهم)الآثارفيين(،إلىيعزىوالاسمفيدا:أثارد-

وصلواتأدعبةوفبه)نزا(،ويدعى:الأول:فسمبنإلىالمجموعةونفسم

والخبيثة،المدمرةالشريرةالأرواحونأثيرالسحرضدوأرقيةوالرجاء،للاستغفار

)1(.البرهميةالديانةشرائعمنطائفةويتضمن)برهمانا(،ويدعى،الثانيوالفسم

بالث!ياطينمليءالكونانكما،بالآثاممملوءةالهنديةالحياةيصورالكتابوهذا

مماالشر،تدنعتعدولمالخير،عنايديهاالآلهةكفتوقد،الناسيخوفونوالأغوال،

(.)2أنفسهمليحمواوالسحروالرنيللخرافاتالناسلجوءالىادى

هي:أجزاءأربعةعلىيشتملالأربعةالفيداتهدهمنوكل

أهليهم،وبينبلادهمفيللمقيمينالبراهمةيقدمهاالتيالهداياتأوالبراهمانا:أ-

تموطقوسوأوامروتعاليمومواسمها،وتفاصيلهاالقرابينأنواعبيانوتشمل

ضروريالبراهمةارضاءأنوتبيان،مهمتهمفي)البراهمة(الكهنةلثهديوضعها

القراببن)3(.لقبول

عندبهابنغنىالمنظوماتوه!هنيها،المنظوملكثرةالمنظوماتمجموعةأوسمهنا:2-

.ca?القرابينتقديم

الهداياتيبينكتابوهو(،الغابة)نصوصأو)الغابنات(وثسمى:أرانياك3-

فيلبفبمواأهلبهمبثركونالدين،المعمرينللشيوختقدمالتيوالإرشادات

وسهلةبسيطةطرالقإلىالمسنينهؤلاءترشدنصوصوفيه،والغاباتالكهوف

لجهود)؟(.تحتاجولا،والأضحيةالقرابينلتقديم

.91:السابقالمصدر)1(

34:شليأحمدد./الكبرىالهنداديان()2

43:السابقالمصدر)3(

43:السابقالمصدر(4)

.02:العركلطد./الوضيةوالديانات،43:السابقالمصدر()5
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محاوراتوثمانمئةمنوينألف(،المعلممنبالقرب)الجلوسويعنيأبانيشادات:4-

وهذه،والقديسينالكهنةمنمجموعةتأليفهفيواشتركوتلامبذه،المعلمبينجرت

إلىترفىفلسفيةبوتقةمنهاتجعلالتيالميتافيزيفيةالتأملاتمنبحملةغنيةالسلسلة

الوجود)1(.فيوالوحدةالوحدانية

وتركواالحياةباطنالىمالواالدينوالمتنسكينللرهبانومشاهداتأسرارفهي

الارتفاءسلسلةفيالعلياالمرتبةهوالذيالروحمذهبالأبانيشاداتوثمثلظاهرها،

الرسوممنالدينوتخليصالدينيةالحريةسبيلفيجريئةخطوةوتعد.الدفي

والعرفانالعلموحل،والقرابينالأدعيةوندرت،بالآلهةالاهتمامقلوبها،البرهمية

ذلك)2(.محل

وهيمانو،فوانينأومانو،شرعاي)منرسمرتي(أو)سمرني(:الثانيالكتاب

كتابتهاتمتثمومن،عديدةلقرونشفهياَتنثقلكانتالتىالهندوسيةالتعاليممجموعة

نحتلفويشمل،تشريعهمفيا،همالحالةكثلوهو.الذاكرةفيمالى!بالإستناد

.)3(الشؤون

الهندوسيةإنتصارعصر،الثانيالفيديالعصرفيالقوانينهذهوضعتوفد

()4(.والبوذية)الجينيةفيثمثلالذيالإلحادعلى

هما:فسمينمنبنكونمانووقوانين

مسائل.لستعلىويحتويويدا!ا:أ-

خمس.مسائلوفيهأولاويدا:ب-

للترجمةمقدمتهفيحقياحسانالدكتورعنالسحمرانيأسعدالدكتوروينقل

،متناقضاتمجموعةانهاقلنامنوسمرتينصفأنشئنالاذامانو:لقوانينبهاقامالثي

02.:العرمحطمحمدد./الوضعيةالديانات()1

كهـ.:ئ!لبياحمدد./الكبرىالهندأدبان()2

.27:السحمرانيد./السبخية،البوذية،الهندوسية()3

.2/725:المبسرةالموسوعة!)4
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الدوقوسلامةوالإدراكالعقلدرجاثأعلىالىبثشريعهيرنفعنراهببنماإذ

هذادل...ولئنالمخجلوالاسفافالسخافةمندرجةالىنجأةينحدرنراهوالنفكير،

أناسوبأيديمتباعدةاوقاتفيكتبالكنابهذاأنعلىيدلف!نماشيءعلى

)1(.والإدراكوالعقلالعلمفيكبيرأاختلافامختلفين

الباطنية،الصلاةأساليبتتضمنأنهايجد،القوانينهذهأقسامتحثويهلماوالمثثبع

عنالتكفيروطريقةماتوا،الذينأرواحمعاملةوكذلك،بالزواجالمثعلقةوالقوانين

ونصائح،الحكوميالنظاموتواعدالإدارةبأعمالخاصةمسائلالىاضافة،الذنوب

)2(.الأطفالوتربيةونفسيةوعلاجيةوجراحيةطبية

ا،خرى)3(:الكتب

وهي،اليونانعند)الأودبسة(و()الإلياذةتشبههندبةملحمةوهومهابهارنا:أ-

.الحربهذهفيالآلهةاشزكتوقد،المالكةالأسرأمراءبينحربأنصف

واجتماعية.فلسفيةنظراتفيهكيتا:ب-

لاهوتية.نلسفيةأموروفيهاشعر،بيتألفوستينأربعةوهييوجاواسستها:ب-

والدسنوربة.السياسبةبالأفكارالكتابه!اوشننيرامايانا:د-

.27:نيلسحمراا0د/لسبخبةا،يةلبوذا،لهندوسيةا(1)

.28:لسابقالمصدرا()2

2.725/:الميسرةالموسوعة(3)
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يةلبوذا

البوذيةونشاةبوذا4الأولالمبحث

بؤأولادة:الأولىالمرحلة

البراهمةالنساثبتعاليمالأخذ:الثانيةالمرحللا

المعرفةإلكمرافالثالثلا:المرحلة

الاثمريعةعحلةدوران4الرابعةالمرحللا

البوذيةانشاء4الثانيالمبحث

الصفيرة(العجلة)القديمةالبوذيةأ-

(الكبيرة)المحلةالحديدةالبوذيلا2-

البوذيةومعتقداتتعاليم4الثالثالمبحث

فلسفةهأمدينالبوذيلاهلأ-

الألوهية.الىالبوذيةنظرة2-

الترافانا4-)التناسخ(المتكررةالولادات3-

البوذيةيئوالأخلاقيالتشريميالنظام:الرابعالمبحث

البوذيةيئوالثروةالمالأ-

والبوذيةالمرأة2-

البوذيلاتطورالفامس:المبحث
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الحيلالوضعيةاافىديان

الثانبمالفصل

البوذية

فيظهرتوقد،الدينيةالصبغةانتحلثوضعيةفلسفةهي)1(:بالبوذيةالتعريف

تناهضالبدايةفيوكانتالميلاد،قبلالسادسالقرنفيالهندوسيةالديانةبعدالهند

واستبدادهم.البراهمةلعسففعلردفهي،بالانسانالعنايةالىوتتجهالهندوسية

والتسامحبالهبةوالمناداةالترفونبذوالخشونةالتصوفإلىدعوةنيهاوالبوذية

ولقد،وثنيطابعذات،باطلةمعتقداثإلىتحولتمؤسسهاموتوبعدالخير،وفعل

ألهوه.حتىمؤسسهافيأتباعهاغالى

وتعاليمها،فلسفيةنظرياتعلىمبنيأفكرياَومذهبأأخلاقيأ،نظامأتعدوهي

البوذيةعنالفدكلةالبوذيةوتختلف.دبنيإطارفيوعفائد2راءدانماوحياَ،ليست

مخنلطةبوذاتعالبمهبمالجديدةالبوذيةحينفيأخلاقبة،صبغتهاالأولىأنفيالجدبدة

.والحياةالكونعنعقليةوقباساتفلسفيةبأراء

758./2:الميسرةالموسوعة()1
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الثالثالباب

اكأولالمبحث

البوذيةونشاةبوذا

وكلمخنلفة،أربعةمراحلفيمرتانهايجدالبوذبةونثمأةبوذالحياةالمتتبعان

منجوهربأاختلافاتخنلفبوذاأنكارفيجديدأتطورأتمثلالمراحلهذهمنمرحلة

مختلفاَاسمأمرحلةكلعلىأطلقلذلكمعها،الثعاملوكيفيةللحياةبوذارؤيةحيث

.الحياةفيورأيهبوذافكرالىأضيفجديدأشيئأ!كلثللأنه،سابقهعن

:ومعناه)سيدهارتا(بوذاإسمكانالمرحلةهذهوفيبوذا(،)ولادة)1(:الأولىالمرحلة

(.هدفهالىيصلاللىي)الشخص

الهملاياجبالبين،الحالية)نيبال(جمهوريةضمنمنطقةفيهارناسيدولد

سنةحوالي)كابيلافستو(مدينةفيولادتهوكانت،الغانجنهرشمال)بنارس(ومدينة

عامأ.ثمانينعاشفدفيكونالميلاد،قبل)048(حوالمطوتوفيالميلاد،قبل)056(

القبيلة،هذهملكوكان)كوتاما(،قبيلةالىينتمي)سيدهارتا(أوبوذاووالد

باحتضان)ماها(أختهافقامت،أيامبسبعةالولاةبعدتوفبتالتي(ديفي)ماياوأمه

وتربينه.المولود

بيدهمكانتوالذبن،الهندوسية()الكشتريةطبقةإلىننتمي)سيدهارتا(وعائلة

وجودهم.منطفةفيالسباسبةالسلطة

العجائبيةالولادةعنالحديثعلى،الأولىصفحاتهفيبوذا()انجيلويركز

والاحترامالودوعلاقة)مايا(أمهتحياهاكانتالتيوالطهارةالقداسةوعلىلبوذا،

محمدد./الحيةالوضعبةوالديانات138،أ،ر7:شليأحمدد./الكبرىالهنداديانانظر!)1

والفكر6364X،:السحمرانياسعدد./والسيخيةوالبوذيةوالهندوسية7273;:العرمحط

502.:كولرجون/القديمالشرقي
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الحيةالوضعيةاكأديان

وضعاثناءورعايتهامالألحمايةبراهماالإلهملائكةوتدخلزوجها،وبينبينها

جدأ(.)العظيمبوذاسيصبحالذيمولودها

،أمرهتحتكلهاالدنيافوجد،الملوكأبناءيث!بكماالنعيمهدافيالطفلوشب

أحدابنةمنوزؤجهابوهفسارع،النعمةهذهفييرفلوهوالشبابمطلعوبلغ

)راهولا(.سموهابنلهفولدالأمراء،

الىمنرف،أميربعيشهاالتيبالملذاث،المزعة،المرفهةالحياة)سيدهارتا(عاش

العمر.منوالعشرينالتاسعةبلغان

الحياةمفاتنوتنسيهالمزفة،الحياةهدهفيسبدهارتاببقىانالممكنمنوكان

يلهيهانالممكنمنوكانوالأشقياء،البؤساءيعانيهاالتيالآلامتلكبهائعمالتي

الموتصورعنالمرحةوحياته،المرضىألامعنوصحته،الشيوخهرمعنشبابه

والفناء.

،والشهواتللملاذيستسلملمسيدهارتاولكنه!ا،يحصلانالممكنمنكان

مماأكئرالحياةفيوالألمالشرجانبجذبهبل،شهواتهفيوششغرقلنفسهيفرغولم

والسرور.النعيمجانبجذبه

الففيرمنالناستصيبالتيالآلاموافعمنوراقبه0شاهدماسيدهارنانألموقد

وقدالشيخوخةسنفيأصبحمنالى،المرضغلبهمنالىرثة،ثيابأارثدىمنالىالجائع

ينفرجعلتهالوقاحهدهوكل،جنازتهفيالناسوخرجماتمنإلى،ظهرهالسنينأحنت

الهندوسية.رهبانمعالبراريف!هائماَويذهب،والدهوثصرحياتهمن

فاسيةحياةبعدهاعاشوقد(،البراهمةالنساكبنعاليم)الأخ!الثانبة)1(:المرحلة

نأكلكنلذلك،رمقهلسدحبيباتببعضالطعاممنواكتفى،بدنهاماتةبغرض

الراهب.اي)غوتاما(نسميهانحياتهمنالمرحلةهذهنسمى

السابقة.المصادرانظر)1(
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الثالثالباب

أصبحت!يث،والأشجانالآلامإلىإتجهتالمرحلةهذهفي)كوتاما(قفلسة

الفترةهذهفيكان)غوتاما(انالواضحومن،يطاقلاجحيماَنظرهفيكلهاالحياة

.الناسعنوالإنقطاعوالزهدالعزلةعلىالقائمةالهندوسيةالفلسفةأسير

يسترشجرمنأوراقاوبرقاعواكتفى،ثيابه)كوتاما(خلعالمرحلةهذهوفي

فسوةأكثرهمبرونهوكانوا،النساكمنخمسةالقاسيةالفترةهذهفيوزامله،عورتهبها

بينهم.الزعامةموضعفيوضعوهولذلك،الآلامعلىواصبرهمنفسهعلى

نجحكذلكالمميز،والزوجالمميزوالشابالمميزالطفليكونأنفينجحوكما

الناسالىيتوسلالشحاذ)وعاء(قصعةيدهفييحملوهوالناساعجاباكتسابفي

نفسه.ويعذبيقهرأناجلمنوذلك

اثنائهافييحسلم،النفسمعالعنيفالصراعهذافيسنينست)غوتاما(وأمضى

شيئأ.يغنيلالجسمهجهادالاهومايفعلهماأنوأدرك،غايتهالىبهيسيرأثربأي

،المعاناةبهدهالخاصةالحقيقةأنالىنوصل،الموتحافةعلىهووبينماوأخيرأ،

سلوكعلىالعزمعقدفقدهناومنالزهد،درجاتاقصىبالتزاميتملنووقفها

التي،الاستنارةحققماوسرعانوالثنسك،الملذاتفيالانغماسبينالأوسطالطريق

بوذا.حياةمنالثالثةالمرحلةتبداوهناينشدها،كان

يسمىب)غوناما!اصبحالتيالمرحلةوهي(،المعرفة)اشراق)1(:الثالثةالمرحلة

المتنور(.أوالمستنير)الرجلومعناهاسنسكريتيةكلمةوهي)بوذا(،

غايةفيشجرةبلغحتى،وجههعلىهامالرهبانزملائه)غوتاما(تركأنفبعد

،الشجرةه!هظلفيلهطابالمقامولكن،طعامهيتناولريثماظلالهاليتفيأ)أورويلا(

تبرحالن:وجسدهلعقلهوقال،الوقتبعضتحتهاالبقاءفيبرغبةاحسإنهويقال

الحق.ذلكأجدحتىالمكانهذا

الباحثينبعضويراهايترقبها،كانالتيالإشراقيةالجلسةهدهفيلهوتم

تأملهفيمسئغرقأكانبينمااذ.حادثةصوتبأنها)بوذا(وبصورها)وحياَ(،الغربيين

السابقة.المصادرأنظر)1(
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الحيةالوضعيةا!ذديان

رويدأيتجلىشعورهعادثم،حولهماكلوعننفسهعنففاب،نزعهأخذتهاذ

،صدرهفانشرح،الماديةشوائبعنيتجردالعقلواصبحلدبهالكونفأشرقرويدأ،

بصيرته،تنورتوهكذا،الآلاموذهاب،الأحزاننلاشيإلىيهديسببلاَوراى

)بوذا(.و!ارالبوذيةعرشعلىواستوى

الىالطريقتمهدالتيالأربعةالنبيلةالحقائق،التأملحالةفيوهوبوذا،رأىوقد

هي:الحقائقوهذه،العذابأنواعكلمنالخلاص

لجردونتألم،نمرضعندماونتألم،نهرمعندماونتألمنولد،عندمانتألم:ا،لموجودأ-

الدينعننفترقعندماونتألم،لمحبلاكلنلمجتمععندماونتألم،بالموتالتفكير

عليه.الحصولنستطيعلامان!نرغبعندماونتألملمحبهم،

)الأنا(وهميولد،الحسبةالملداتلالىالشرإلىالانسانميلوهو:الألمسبب2-

)اللذة(،الشهوةلإشباعالحياةفيالرغبةوتسيرنابالأشياء،التعلقمنويظهر

الألم.ثكونوالتميجة،الطعمهيواللدة

لاوهو،الحسيةوالملذاتالشرإلىالميلمنيتخلصاناهبخضعمن:الألمترقبف3-

لهيباطفاءبتموهكذا،ليتغدىطعامأيجدلاالشهوةلهيبلأن،بالتعلقابدأيشعر

.الشهوة

إرادتهيخضعبأنوذلكا،لم،توفيفالىيرديال!يالثمانبةالشعبذاتالطريق4-

للالم.نهاثيأحدأويضعالطربقهدهالحكبموشملك،للواجب

الألمأسبابهما:أساسيينبأمرينزودثهبوذاعلىاشرقتالتيفالإشراقة

الأنا.نارواطفاءالخلاصطريقالىالهاديةالأربعةوالحقائق،عشرةالاثنتا

كشفأنفبعد(،)النظامأو(الشريعةعجلة)دورانكلرحلة"وتسمى:الرابعةالمرحلة

ايقنع:نفسهوساءلالوقتبعضمزددأوقف،الحقيقةوأدركالحجاببوذاعن

له؟انكشفاللىيالسربهذاوحدهوششمتعفيه،انغمسالذيالنعيمبهذاوحده

السرور؟وذلكالسعادةبتلكمعهينعمواحتىالناسبينأمرهويذيعبهيبشرام

)بنارس(مدينةالىالغابةنركدعوتهينشرأنعلىبوذارأياسنقروعندما

يبدوالملمذهبهدعاهمولما،تقشفهفترةفيزاملوهالذينالخمسةرفاقهيعيشكانحيث
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الثالثالباب

أخرىخطوةبوذاخطاثم،دعوتهلقبوليدعوهممعهماضيهمكانفقد،مقاومةأية

دعوته،ولقنهممبادئهوعلمهم،الستينتعدادهمبلغالشبابمنمجموعةحولهفجمع

منكبيرعددحولهفالتفله،تبدوالنجاحمظاهروبدأتبنشرها،القياماليهمووكل

هووكانلهم،مثالاَبوذامنيتخذونجمبعاَوكانوا،والشبابوالشيبوالنساءالرجال

برعايته.جميعاَويشملهمبعنايتهيحيطهم

يدفعبوذاظلوقد(،الشريعة)عجلةأو)النظام(بتسميتهادعوتهواشتهرت

يكنولم،الثمانينسنهوصلتحتىعاماَأربعينمناكثرالأمامالىالثريعةعجلة

أتباعهمننخبة-القولسبق-كمااختاردانمااللنظام(،يدعوالذيهووحدهبوذا

سيقومونالذينيختبركانبوذاانعلىالرئيسيةالمراجعوتدلنالها،بالدعوةليقوموا

.الغرضلهذابرسلهمانقبلدقبقأاخنبارأبالدعوة

،الطبقاتلإلغاءدعوتهمنها:متعددةعواملفيهاشتركتبوذانجاحأنعلى

بثورةيحسونكانواممنأوطبقانهمالمحطثممنكثيرونيتبعهأنالىداعباَهذاوكان

.المتعددةالطبقاتهذهضد

صفاتهأبرزومن،نجاحمنصادفهفيماكبيراثرالشخصيةبوذالصفاتكانثم

عدوأكانكذلك،الدينأعداءأعدىالتعصبواعتبارهالدنحط،للتعصبعداؤه

وأجارحةبكلمةلسانهنطقاوسخط،أوسبّ،انهعنهيعرففلم،والطيشللغضب

11(.بهحظيتالذيالنجاحلدعوتهوسئببوذا،حولالأ!دقاءجمعهذاكل،قاسية

الانسانمعاناةحفزتهوانما،بعينهقوميتراثمنينطلقلمبالأساسبوذاأن

الىتوصلوقد،الانسانخلاصيؤمننظامأيضعان،مختلفةحالاتوفيعموماَ،

القوةاستخدامعنامتناعوفيه،بالقسوةيتميزللبدنضبطفيهاخلاقينظامصياغة

العامالنظامهذا،عقيدةايةفيأخرىرهبانيةايةتشاكلهالمورهبانية،للشهوةواماتة

ا)2(.للهندوسيةيتحققلمالأمروهذاالمنشأ،بلدخارجللانتشارالبوذيةافل

146-015.:شلياحمدد./الكبرىالهنداديان)1(

.9607،:السحمرانيأسعدد./السيخية،البوذية،الهندوصية)2(
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الحيةالوضعيةلاديانا

أسبابمنكان،سلوكهالىبوذاأشارالذيالوسطىالطريقانفيهلاشكومما

فيمبالغةايكلنعأنالوسطىالطريقفكرةخلالمنحاولفقد،كذلكبوذانجاح

التفشف.

فليس،فائدةوبدونومضنِمرهقتطبيقهياذبونظر-فيالذاثأماتةأن

وأالشعر،إرسالأو،الرأسحلقاو،العريأو،واللحمالسمكأكلعنالإمتناع

وضلالاته.عيوبهمنيتحررلماللىيالإنسانتطهيرعلىيساعد،الخشنالثوبلبس

واماتة،للالهةبائحاللىوذبح،الكهنةالىالتقد!كلاتوتقديمالفيدا،كتبقراءةوكذلك

عيوبهممنيتحرروالمالذينأبداتطهرالبرد...لاأوالحرارةوطأةنحتال!ات

وضلالاتهم.

الطريقوهذه،المتطرفتينالطريقينتزيحبوذااليهايدعوالتيالوسطىوالطريق

السامية،الحكمةوالى،والروحالفكرسلامالىونؤدي،الفهموتعطيالأعينتفتح

النرنانا.والىالكاملةالاستنارةوالى

الأدويةبتناولوسمحكما،الثياببلبسللرهبانبوذاسمحفقدلذلك

صنعبعدمكنيستهرهبانكذلكبوذاوامرتردد،بعدكنيستهفيالنساءوقبل،والمعالجة

.الناسعامةعليهيقدرمالاصنععلىبالقدرةالتبجحأوالعجائب

علىللالهةوتضرعوصلواتإبتهالاتمنالبراهمةيفعلهمابوذاوانتقدبل

فارغة9)(.بأنهاوبصفهابراهما،بالالهالاتحادحالةالىالوصولأمل

.69-89:العربمحمدد./الحبةالوضعيةالديانات()1
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الثالثالباب

الثانيالمبحث

انتشارالبوذية

والطبقاتالعلياالطبقاتبينواسعاَإنتشارأبوذاعهدفيالبوذيةأنتشرت

وأما،البراهمةسلطانمنتخلصأالبوذيةدخلتفقدوالجنودالملوكطبقةأماالدنيا،

الهندوسيةرحابفيعانتهممالتتخلصالبوذيةالىبنفسهادفعتفقدالدنياالطبقات

واحتقار.اضطهادمن

تعنلمانهاإنكماشهاأسبابأهمومنبوذا،بعدتنكمشبدأتالبوذيةولكن

الزمنوكرورأنباعها،نفوسفيكبيرأفراغاَتركتأخرىوبعبارة،الإلهعنبالكلام

أيضاَبهذاويتصلالهاَ،واتخاذهنفسهبوذابعبادةأوالهندوسبألهةالفراغهذاأتباعهاملا

لجأهذاوبسبب?e?العباألوانمنلونايكمارسةأتباعهيأمرولممعابد،يبنلمبوذاان

جديدالههوزادماكلواصبحبوذا،تمثالفيهافوضعواالهندوسمعابدإلىبوذاأتباع

أخذتوهكذا،الآلهةمنكزيديرحبالهنديوالعقل،المتعددةالهندوسألهةإلىأضيف

.يومبعدبوماَأتباعهاتمتصاونمتصهاالهندوسيةوأخذتالهندوسبة،فيتتلاشىالبوذية

البوذيةانسبق،ماإلىبالإضافةالهندفيالبوذيةضعفأسبابمنوكان

قنعتالهندوسيةولكنوالكبرياء،والغرورالشهوةفحاربت،الباطنب!صلاحاهتمت

...ومعالجةوالقرابينبالطقوسوالأخذالمقدسةالأنهارفيكالغسلظاهريةبأشياء

يومبعديومأالبوذيونتخلىولهذا،الباطنيةالأمورمعالجةمنوأسهلأيسرالظاهر

يظهرونه.مظهراويقدمونهبقربانواكتفوا،نفوسهممعصراعهمعن

كانتحيثالميلاد،فبلالثالثالقرنمنتصففيالبوذيةحاللهألتماهذا

الهند،خارجالىطريقهابعدعرفتالبوذيةتكنولمالهند،فيوتنكمشتضعفالبوذية

مرةالحياةفيهاوبعثفاعتنقهاتنهار،أنوشكعلىوالبوذية"سوكا(الملكوجاء

الخار!91(.إلىبهاودفع،أخرى

.178917،:شلىاحمدد./الكبرىالهنداديان)1(
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الحيةالوضعيةالاديان

يطلقباتحتىشبابها،وتجديدالبوذيةنشرفيالأساسيالفضللآسوكاؤكان

للبوذية.الثانيالمؤمس!عليه

قديساَان-:البوذيةالكثبثرويه-كماالبوذيةمعأسوكاحكايةبدأتوقد

فأبى،ساخنماءفيهكبيراناءفيبهفقذفوا،سجنهفيأسوكامساجينأحدكانبوذياَ

واخذهورأىاسوكاوجاءأسوكا،الىبالنبأالسجانفأرسلفيه،كابغليأنالماء

السجن.يهدمأنوأمر،عجيبنفسيانقلابلهحدث،قصرهالىرجعولما،العجب

نفسه،وزهدتوقسوتها،الحروبهولمنباشمئزازأسوكاأحسالجو،هذاوفي

أسوكاواتجه،الدينميادينفيستكونالحينذلكمنذفتوحهأناعلنثم،البوذيةوتبنى

وجبالاليونانبةوالامبراطوريةوسيلانكشميرالىالدينيةالبعوثفأرسلالهند،خارجالى

عالميأا(.دينالىالهنديةالمذاهبضمنمذهبمنالبوذيةانتقتوهكذاالهملايا،

تفرضالحقيقةف!ن،عالميدينالىالبوذيةتحويلفيلأسوكايعودالفضلكانلاذا

انتشارهامعتحولتبل،موجودةتعدلمبوذاصاغهاالتيالقدكلةالبوذيةانالىالإشارة

الطقسي.نظامهاولهاللألوهيةومفهومهامعابدهالهاوضعيةديانةالىأخلاقيةفلسفةمن

بتعلقخلافهماوكانمخنلفين،نوعينالىبوذابعدالبوذيةنقسمانولمحكن

بوذا:تعاليمبتفسير

والتيبوذا،ببوذيةالصلةعميقةوهيالصغبرة(:)العجلةأو)هينابانا(القدتالبوذبة-1

بورمافيتشث!روهيالجنو!(،)المذهبوتسمى،والتربويالأخلاقيالطابمفيهايتجلى

فدبمة)2(.هنديةلغةوهيالباليةباللغةمكموبةالمقدسةوكتبهاوسيريلانكا،وتابلاند

الإلنزاموعليهم،رؤوسهمويحلقون،اللونأصفرثوبأالقسمه!اكهنةويرتدي

منتصفبعدالاالطعاميتناولونلافهمالتعقيد،شديدةالكهنوتيةالقواعدمنبعدد

الاليسبوذاأنيعثبرونواثباعها،ملكيةأونقودأي!مللهميسمحولاالنهار،

يعبد)3(.إلهاَليسوهو،للسلوكالقواعدبعضوضعرجلمجرد

72.،17:نيالسحمراأسعد.د/لسبخبةا،البوذية،الهندوسية)1(

.182:يئلىاحمدد./الكبرىالهنداديان()2

72.:السحمرانيأسعدد./السيخية،البوذية،الهندوسية()3
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النفس،ضبطعلىكبيرتشديدلهالبوذيةمنالقسمهذاانالواضحومن

منالاتتحققلاوالتي،الشهوةنيراناطفاءعلىالقائمعالفرديالخلاهوفالهدف

الفرد)1(.جهودخلال

وأتباعها،للبوذيةمنحرفشكلوهي(:الكبيرة)العجلةأو)ماهابانا(الجديدمةالبوذبة2-

والنظرياتبالآراءاختلطتوقدبوذا)2(،ألهمتالتيالروحوشبدونإلهاَ،بوذايعتبرون

واندونيسيا،ونيبالوالتبتواليابانالصينفيوتحمشر(،الشمالي)المذهبوتسمى،الفلسفية

الآخر)3(.المذهبمنكثروأتباعها،السنسكريتيةباللغةمكموبةالمقدسةوكتبها

مناطكائناَالمرءيصبحأنهو)المهايانا(فيالهدفف!نالأولالقسموكلاف

حدثلذلكوكنتيجة،المعاناةعلىالقضاءعلىالآخرينمساعدةهوالوحيدإهتمامه

ببوذا،الاكانعلىاكبرواعتماد،النفسوضبط،الفرديالجهدعلىأقلاعتماد

)بوذا()4(.الأعلىالمثل!كلثلهوالديكلياَ،خلاصاَمميكونوانمافرديأليسفالخلاص

:فرونخمسةمرحلةوكل،مراحلخمسةالىالبوذيةتقسيمحالكلعلىالممكنؤمن

وقد،الميلاديالأولالقرنحتىالبوذيةمطلعمنتمتدالتيفهي،الأولىالمرحلةأما

هذهأولفيكانفقدببوذا،يتصلفيماالبوذيةالعقيدةفيكبيرأتحولاَشهدت

مقدسأرجلاَالسنينكروراصبحثمعالمياَ،ورائدأعظيمأورجلاَمعلمأيعدالفزة

عقدتولدلك،الجميعباتفاقالعقائديالتطورهذايكنولمن!لهأ،فمعبودأ

كماشاكرأالالهمكانبتركالجماهيرتقنعانتستطعلمولكنها،للتوفيقمؤتمرات

قائمأ.الخلاففظل،يكونانبوذااراده

الهند.خارجالىبالبوذيةدفعالذياوسكا،الإمبراطورظهرالفترةهذهخلالوفي

اتجاهالبوذيةأخذتالميلاديالخامسالقرنحنىالأولالقرنمناي،الثانيةالمرحلةوفي

اتجاهطريقهااتخذتالثالثالقرنوفي،وفيتنامكمبودباالىالشرقيالجنوبواتجاه،الشرق

كوريا.فدخلتالشرقيالشمالالىاتجهتالصينومنأسيا،وأواسطالصينإلىالشرق

702.كولر:جون،القديمالشرقيالفكر(1)

.73:السحمرانياسعدد./السيخية،البوذية،الهندوسية()2

182.:شلىأحمدد./الكبرىالهندأديان)3(

802كولر:جون/القديمال!ئمرقيالفكر()4 702c.
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الحيةالوضعيةالاديان

الثالثالمبحث

البوذيةومعتقداتتعاليم

فلسفةهأودينالبوذيةهلأ-

بوذالأن،الوضعيةالدياناتبينبوذابوذيةيصنفأنالدارسعلىيصعب

)1(.اسهلالفلاسفةبينبوذافتصنيف،الغيبوعالمالألرهية،يناقشلمبالأساس

عنه،تكلمواممنسخرركابلاللّهعنيتكلملمفهودين،صاحبيكنلمفبوذا

يتطرقلاحقائقانهاعلىكلماتهوقبلوا،الآلهةدرجإلىرفعوهبعدهبوذااتباعأنغير

عنيتكلملمانهويرون،الدبنمستوىإلىبوذافلسفةيرفعونبهذاوهمشك،اليها

دين.البوذيةرايفيولكنها،فلسفةبوذارايعلىبناءفالبوذية،اللههولأنهاللّه

عادةخلقيحاولكانفقد،العقيدةلاالعملبوذاوضعهالذيالنظامفأساس

يوصفأنيصحالذيالقليلالاتعاليمهفيليسهذاوعلى،عقيدةإقرارلا

علىكانالحاحهوكل،تقشفيةرياضاتولابعباداتيأمرلمأنهكما،بالعقيدة

الأخلافي"(.التدريب

الألوهية4الىالبوذيةنظرة2-

اعلندانما،لدينيؤسسولمعقائد،يقررلمبوذاف!نذكرهسبقوكماأذن

الأرضهذهعلىالحياةمنلهسبقفيماجبارةبحهودالحكمةكسبأنهجلاءوبكل

ولا،الأخلاقيالرفييضمننظامإلىاتباعهبرشدوهوالمواليد،بتعددوأحقاباَدهورأ

يؤسسفبوذا.عقيدةبقررولاسبيلاَأتباعهبُريإنه،الأديانكسائردينإلىبدعوهم

75.:السحمرانياسعد.د/السيخية،البوذية،لهندوصيةا(1)

.017172،شل!:أحمدد./الكبرىالهنداديان)2(
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الثالتالباب

بيانهاكلكنلاالتيالروحيةتجربتهعلىاخرىبعبارةاوالمعرنةعلىحصولهعلى

لها.المؤديالطريقوعنتجربتهعنحكايةفدعوته،بالألفاظ

كانالذيالملكيالنظاممعكاملأتعاوناَتتعاونالبقاعهذهفيالبوذيةوكانت

الدينبينالإرتباطهذاوبواسطةالأقطار،هذهعلىالقرونهذهخلالمسيطرأ

تابعوها.وكثرالبوذيةانثرتوالسياسة

الميلاديالعاشرالىالسادسالقرنمنامتدتالتيالثالثةالفزةوخلال

ومن،اليابانالىوالصينكوريامنوبخاصةوالانتشار،التقدمفيالبوذية)ستمرت

الملكيةالقصوربينالإرتباطأنالفترةهذهفيويلاحظالتت،الىثم،نيبالإلىالهند

يتوقفتقلصهاأوالبوذيةإنتشاروكانوطيدأ،دائمأيكنلم،البوذيةوبينالحاكمة

وضعفه.الإرتباطقوةعلى

البوذية،ضعفتعشر،الخامسالىعشرالحاديالقرنمنأي،الرابعةالمدةوفي

فيالاسلامولظهورالهند،فيالهندوسيالنشا!لعودةوذلكأثارها،منكثيرواختفى

اتجاهالاسلاممنفارةالفزةهذهفياتجهتالبوذيةولكنا،قطار،منوسواهاالهند

وبورما(.وسيامومنغولياالاوس

العشرين،القرنالىعشرالسادسالقرنمنأي،والأخيرةالخامسةالفترةأما

الغربيالفكرتحدياماملوجهوجهأوقفتإذ،البوذيةتاريخمندقيقةفترةفتعتبر

الاستعمار.حملهالذي

نأبل،بالبوذيةقانعغيرالبرذيينمنالجديدالجيلجعلتالأحداثوهذه

بصعبتاريخاَأكثرويراهاالسخربة،منبشيءالبوذيةطقوسإلىتنظرالمثقفينطبقة

الشعورذلكعننتجوقد،الحديثةالحياةمقتضباتيجاريوانالحاضر،فييعيشان

سبيلوفي،الفراغهذاتملأأنجاهدةالمسيحيةتحاوللهذا،المثقفيننفوسفيبالفراغ

،الشبانهؤلاءمنتقتربحتىواحتفالاتهاالبوذيةطقوسبعضالمسيحيةتتبنىذلك

تغدتهماالنجاحعلىالمسيحيةيساعدومما،الفوهعماالبعدشديدةلهمتبدولاوحتى

91(.ونفوومعداتمالمنالمسيحبةالتبشيرمراكزعلىالغربدول

.183-186:شلىاحمدد./الكبرىالهندأديان)1(
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لحيةالوضعيةاديانافى

واثباتاًاعنهبالكلامنفسهيشغلولم،الإلهعنبالحديثبوذايعنلمهذاوعلى

القضاياعنأو،الطبيعةوراءومااللاهوتيةبالبحوثيتصلماكلوتحاشىانكارأ،

الإله،علىلاهوعليهمتوقفالإنسانخلاصانيرىكاناذ،الكونفيالدقيقة

.مصيرهصانعالانسانأنويرى

علىويونحهم،الأمحاثهذهفييخوضواأنوزوارهأصحابهينهىبوذاوكان

وميولهمودواعيهااعمالهمفيبالخوضويأمرهم،مجردةدقيقةقضاياعنسؤالهم

وعواملها.وعواطفهم

،الاثباتجانبالىاتجاههمنأكثرالإنكارجانبالىاحياناَاتجهبوذاولكن

الإله.بوجوديقولونممنيسخرخطبهاحدفيوقففقد

إتجهأحيانأ،نكرانهإلىالاتجاهاوبوذا،عندالألهعنالحديثإهمالوبسبب

الإلحاد11(.بوصمةيصموهأنإلىعصرهبراهمة

واقامةوعبادتهاالآلهةبتكريمالمتعلقةالهندوسيةللطقوسبوذاإستنكاروركم

والتماثيلالمعابدأثاموابعد--فيمابوذاأتباعانالالتعظيمها،والمعابدالتماثيل

-كماللالهةمعلماَواعثبروهالسيد،المعلمتكريمفيوبالغوالهالأنيقةوالصور

)2(.للكونومحركاَخالدأوسيدأ-للبشرية

الآلهةقيمةمنالتقليلإلىدفعهوالعمليالخلقيالالمجاهمعبوذاانسياقأن

العدالةقوانينطاعةبأن:بوضوحيعلننراهانناحتىوصفاتها،أعمالهافيوالخوض

الآلهة.عبادةمنبكثيرأفضل

ولا،نهايتهويحددمصيرهيصنعالعملطريقعنالإنسانانيقرربوذاونجد

مادامالانسانعنبطبيعتهاتختلفلاالآلهةإنثم،مصيرهفي-وجدت-إنللالهةتدخل

الحقيقة،وبلغالحكمةامتلكإذاوالاستمرارالخلودصفةإكتسابعلىقادرالأخيرهذا

3(.الخارجمنمساعدةأوسندإلىمحتاجغيروهو،ومصيرهخلاصهالإنسانيدففي

.166-168:السابقالمصدر()1

5.01العرع!:محمدد./الحيةالوضعبةالديانات()2

.138-014:السابقالمصدر()3
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هذاداهمال،البشريةالنفسفيقويإتجاه،بالإلهالإكلانانفيه،لاشكومما

فيبفكرونبعدهمنبوذاأتباعلمجدهذاأجلومنواضطرابأ،ارتباكاَيحدثالاتجاه

المجالهذاتركقدبوذاكانولما،عليهالثعرفأوإليهالوصولعلىويعملون،الإله

محضأ،انساناَليسبوذاانالاعتقادإلىبعضهمفاتجها،هواء،بهملعبتفقدخالياَ،

به)1(.حفتقداللّهروحاندل

)التناسخ(4المتكررةالولادات3-

النيوالدباناتالهندوسيةالديانةفيأساسبةاعتقاديةمسألةالولاداتتكرر

فتكرار.مختلفةبطريقةفهمهالكنهالعقيدةبهذابوذاتسليموركمعنها،تفرعت

الحي.الكائنمنهيعانيالذيوالشقاءالألممظاهرمنمظهربوذاعندالولادات

عنفكرتهمعمنسجمأكانالتناسخحولبوذا،بهاتىالذيالجديدوالفهم

العامودتشكلوهياليها،توصلالتيالنبيلةالحقائقومع،الكائنوالوجودالإنسان

jT()الأثمانأنترروقد،بنفسهعجلتهاادارالتيالحقيقيةالشريعةأوللدعوةالفقري

والفاعلالانسانلاحساساتوالمدرك(الإنسانداخلالموجودالميتافيزيقي)الكائن

.البدنأعضاءسائرعنوحقيقتهبطبيعتهنحتلفكير،لأعماله

الشخصيةبفكرةالبرهميةالديانةبهاجاءتالتي)الأنا(فكرةبوذااستبدللقد

)الفكرالماديةوغيرالجسد(،)اعضاءالماديةالعناصرمنمجموعاتمنالمركباو

(.)الأثمانواحدكلفيالمؤتلفة(والعقل

وهوالموجوداتكلعلىيسيطرالذيالطبيعةلناموسيخضعالشخصهذا

اليهيصيرسوفماثحددالتىهيالشخصبهايقومالتيالأعمالإن،السببيةقانون

جديد،منتتجسدالتيهيالسابقةوالعناصر،الجديدةولادتهفيالموتبعدالإنسان

عنالناتجةالعلافاتكلوب!لغائهالفاضلةبأعماله،الشخصيرتقيأنالىوهكذا

168.:شل!احمدد./الكبرىالهنداديان!أ)
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لحيةالوضعيةاافىديان

حالةفيفيدخلالنهائيالخلاصلهويتمالحقيقةليبلغ1،نانية،)الأنا(سيطرة

جديد91(.منالولادةعنوتتوقف،الدائمالسلامحالةأي)النرفانا(،

النرفانا)4-

متلاحقينمعنيينأحدالنرفاناإتخذتوقد،الخالدةالكاملةالسعادةحالةهي

هما:البعضبعضهمامعومرتبطين

جميععلىوالقضاء،نفسهبنطهيرالروحانيالصفاءدرجاتأعلىالىالفردوصولأ-

الحياةتجعلالتيالباطلةالشخصيةالأغراضفناءأخرىبعبارةأو،الماديةرغباته

مروعة.ذليلةاودنيئةالضرورةمحكم

عنوالئوقفالرغباتعلىبالقضاءالمولد(،)ثكرارربقةمننفسهالانسانانفاذب-

والشر.الخيرعمل

المعنىعلىوبناءحي،وهوالنرفاناالىالإنسانيصلالأولالمعنىعلىوبناء

لها)2(.يعودالاعلىالحياةهذهمنوبالتخلصبالموت)النرفانا(ترتبطالثاني

،والشهواتالأهواءعلىوالتفلببالزهدكلرالبوذيينعندالنرفانافطريق

عالميةركبةكلعلىيتغلبالذيهوالزاهد:التاليالطريقسلكلمنتثحققفالنرفانا

والعظمة،الكبرياءمنويثحررالشهواتعلىيتغلبمنان.وجودهعتقرأ،ولذة

فالذي،العالمهلىافيحسناَفيسلكنفسبةبغبطةبشعر،جانبهويلينركبانه،ويُذل

حسن،النيةصافيالفلب،طاهريكونبل،يغضبولايحتدلاالنرفانا،طربقيعرف

وعملأفولأالشرعنمبنعدأ،السيرة

فبه،نعيشالذيالعالموتوانينمعابيرهتنطبقلاعالمالىدخولحالةفالنرفائا،

بهيحيطلاله،شكلولافيهعناصرفلاوالزمانبة،المكانيةالأبعادمنتخلصعالمانه

هذهفيالداخلبتعرفبعودولاشيءعليهبضغطلابشيء،هويحيطولاشيء

.141-143:العرع!عمدد./الحبةالرضعبةالدبانات()1

161.:شلىاحمدد./الكبرىالهندأدبان)2(

81.:السحمرانيأسعدد./السيخية،البوذية،الهندوسية()3
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الثالثالباب

حالةهيوركا،عنهالخارجةوبالأشياءبالآخرينعلاقاتهاو،اناهأونفسهعلى،الحالة

المعهودةوالأوصافبالنعابيرالحالةهدهوصفككنلاوبالجملة،فراغأونلاشي

بدايةلااذ،وموتومرضوهرمولادةقبلهاأوبعدهاليسحالةلكنهاالبشر،لدى

الولاداتتكرارعنالناتجةوالعذاباثالألمفيهاينتفيحالةهيوبالتالي،نهايةولالها

لهايعودلاوالذاتالأنالأن،الذاتاوالأناإليهاتدعوالتيوالشهواتالعلائقوعن

)1(.والانعتاقالكاملالثحررحالةانهاالنرفانا،حالةفيالدخولعندوجوداي

حتىللتطهرمسعىفيالأبدانفيتناسخأالنفسبدورةيؤمناذنفالبوذي

فيدورثهامنوالرحيلالتساميتستحقوبذلكوالصفاء،الاستنارةحالةالىتصل

الفكرةوهذهبوذا،بالمخلصالكاملالاندماجوهيالنرفانا،لهالتتحققالأبدان

هذهأنكما،السلامعليهبالمسيحبالإتحاديقولالديالمسيحيالمفهومتقاربالبوذية

والذيبالاتحادهؤلاءفقال،المسلمينعندالصوفيةالطرقبعضإلىتسربتالفكرة

شطحاتإلىبعضهمقادمما،واللهالصوفيبينأيوالمراد،المريدبينالاتحادفيهزعموا

وسواهما)2(.والبسطاميكالحلاجالكفرالىبهمادت

وهذا،نفسهكبوذاالاستنارةطريقيسلكانعليه،الخلاصأرادانسانكلأن

اليهايرتكزالتيالقاعدةنشكلأربععقائقوشفافبةوعيحالةلتوليدمنطلقةيكون

اخمادعلىوالنبلالفضيلةينشدالذيالإنسانتساعدالحقائقوهذه،الانسان

الحقائق:هذههيفما،البدنوتلاشياللاتداماتةالشهوات

لمندانه،عذابوالموت،ألامالمرضشقاء،الن!صحزن،الولادة:الأولىالحفيفة

نفترقانالعميقالحزنلمنوانهفيه،ونرغبنحبلامانحاورأنالمؤلمالمضني

اجله.منوالقهرالعذابونتحملحبأ،بهنشغفعمن

136.:العركطمحمدد./الحبةالوضعيةالديانات()1

.81:السحمرانياسعدد./السينحية،البوذية،الهندوصية()2
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الحيلاالوضعيةالأديان

وعطثمأ،واستجداءاحساسأ،العالمتكتنفالتيالشهوةوسببهالألمالثانبة:الحفيفة

اللذةإلىتقودكلهاوهذه،للذاتثزاءىالتيالأشياءمنالارواءوتتطلب

.الأوجاعسببوهيفيهاالمرغوب

لأنهعظيماَ،يُعدعليهاويتغلبشهواتيفهرومن،بالحزنالاحساس:الثالثةالحقبقة

.لذةبريقأوطمعيأخذهفلاالقيودمنيتحرر

وراءتسعىالتيوللذات،بالحزنالإحساسالىالثامنالممرهي:الرابعهْالحقيقة

فالحكيم،عالميةلذةكلورفضتالصلاحسبيلسلكتاذاخلاصالجردةالحقيقة

والم11(.حزنكلمنفينفلتب!خلاصالمعبدةالطريقيسلكالذيهو

منالخلاصيالمنهجإسنكمالمنولابد،القاعدةهيالأربعالحقائقهذه

وهي:الئمانية،الشعبذاتالطريقوهي،الخلاصهذاالىتؤديالتيالسبلخلال

واستقامثه.الفهمصحةالىويؤدي،السلبمةالآراءأ-

الطمأنبنة.الىيزديوالدي،الصائبالشعور2-

الحق.القول3-

الصالحة.الأعمالطريقعنالحسنالسلوك4-

العيش.لكسبالسويالطريقبسلوكالفضلىالحياة5-

الخير.فيالحسنالجهدطربقعنالمشكورالسعي6-

الصالحة.الذكرى7-

والضمير)2(.العقلبسلامة،الصحيحالتأمل8-

والسلامةالنجاةدرجةالإنسانبلوغدونتحولعشرةقبودأهناكبأنالعلممع

:3(القيود)وتلك

85.،84:السابقالمصدر(1)

.163:شلياحمدد./الكبرىالهندواديان86،:السابقالمصدرانظر()2

.164:شليأحمدد./الكبرىافندأديان)3(
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الثالثالباب

النفس.وجودفيمح!الخاالوهما-

وتعاليمه.بوذافيالشك2-

الدينبة.والنقاليدالطقوستأثيرفيالإعتقاد3-

.الشهوة4-

الكراهية.5-

الغرور.6-

.المادىالبقاءفيالرغبة7-

الكبرداء.8-

الذاتي.بالبرالإعتداد9-

الجهل.-01

منشأفهومنه،يبدامبدألهليسمسئمرأزليالكونانالبوذيةترىوهكذا

والرغباتللشهواتننبجةالاالمولدهذاوليسالفرد،حياةتملأالتيالآلام

لتلاتيالنفسهذهحياةفتجددتالفرد،هذاسبقلفردالفرديةوالميولوالعواطف

وهكذا،السببلنفسأخرىمرةفتتجددوركائب،شهواتمنلهخضعتماجزاء

والرغباثالشهواتمنبذورهاثعدمحتىالسلسلةهلىهتنتهيولا،نهايةلاماالى

وحسراتها)1(.الحياةأوجاعوسائر،والموتفالهرمالميلادفبنتهيوالمبول،والعواطف

.165:لسابقاالمصدر(1)
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الحيةلوضعيةاديانافى

الرابعالمبحث

البوذية!واللأخلاقيالتشريعيالنظام

يتنازلان()النظامدخولبربدمنعلىبوذاحثًلقد:البوذبةفيوالثروةالمالأ-

تجاهبوذارايهووهذا،بالجماعةويلتحقمتاعهيحملثموعقاره،أموالهعن

عندالمقصودوهولذاتههدفأنيصيرنفسهالماليجذبمنبينميزولكنهالثروه،

الثروةف!نلها،عبدأالانسانيكنولمالمال،jبالثروةنفسهتشغفلمماوبينبوذا،

للأنسان.وبركةنعمةتصبحبلشرأولانقمةتصيرلاحي!ذ

جوابهفيواضحأكانفقد،والبطالةالعملفيبوذارايبالثروةيتصلومما

واللسانللجسدفعلهيجوزلاماهجرالىدعافقد،البطالةالىيتجهأنهلسؤال

يناقضكانبوذاسلوكن!نكلوعلىالشرور،الىيجرقبيحعملكلوتركوالفكر،

الىثسربتفدالبوذيةدخولقبلالأموالمنالتخلصفكرةانويبدو)1(.العمل

)2(.المسيحية

فكل،النظامهذاإلغاءهيبوذابهانادىالنيالمبادىأهممنلعل:الطبقاتالغاء-2

كلفيهايتساوىبهانادىالتيالرهبنةلأن،الطبقيةيبطلأنعليهالنظامدخلمن

دخولعلىمتوقفأالطبقاتنظامإلغاءجعلأنهبوذاعلىيؤخذولكنالبشر،

ذانها)3(.حدفيللمساواةباعفلمالبوذبة،

،للمرأةنظرتهفيالهنديالجتمعواقععنيختلفلمبوذا)ن:والبوؤيةامرأةد-

وشملبها،دونيموقعفيانهاعلىالمرأةمعيتعاملذكوريمجتمعالهندفمجتمع

والعيشالجتمعواعتزالالرهبائيةإلىدعاالذيفبوذا.الانسانيةحقوقهامنالكثير

:174.لسابقاالمصدر)1(

.)07:السابقالمصدر()2

.174:لسابقاالممدر()3
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الثالثالباب

هومارسهماوهذا،الأسرةوهجرالزواجعدمإلىدعاقدبذلكيكونالغاباتفي

يسمحأنقبلكثيرأوترددالنساء،حضرةفينفسأيطمئنيكنلمفبوذاشخصيأ،

:يومذات)أناندا(المقربتلميذهسألهفلقد،البوذيةالطائفةالىبالانضماملهن

النساء؟إزاءنسلكأنمولاييالناينبغيكيف-

أناندا.يارايتهنقدتكنلملوكما-

رؤيتهن؟عليناتحتمتلونصنعماذالكن-

أناندا.بااليهنتنحدثلا-

ئصنع؟فماذا،مولايياإليناتحدثنماإذالكن-

أناندايانامحذرعلىمنهنكن-

انهعلى،وأتباعهجماعتهالىالنساءضمقبلحتىبوذاعلىيلحأنانداومازال

مرةقالوقد،البوذيالجتمععلىخطرأهذافييرىكانفقدذلكمنوبالرغم

بينناالمراةدخولبعدالآنأماطويلأ،الخالصالدينلدامالمرأةنضململوالأناندا(:

طويلاَ)2(.يدوماراهفلا

59:نيالسحمرااسعد.د/السيخية،لبوذبةا،وسيةلهندا)1( .49L

.175176،:شبياحمدد./الكبرىالهنداديان)2(
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الحيةالوضعيةالأديان

الخامسالمبحث

تطورالبوذية

ولكنها،والتربويالأخلاقيالنظامعلىقائمةبوذايدعلىالبوذيةبدايةكانتالقد

قدبوذاكان،والكونالإلاهياتعنمسائلفدخلتهاترن،الىقرنمنتتطوراخذت

نفسه.التعليمفيوأدرجوهافيهاعثوابعدهولكنهم،مريديهمنهاوحذرعنهانهى

القديمة.البوذيةعنوابتعدت،الجديدةالبوذيةظهرتوبذلك

العاطفة،واثارةالمنطقسذاجةوميزئها،أخلاقيةصنعتهاالقدكلةفالبوذية

بوذا:بتعاليموالاهتمام،النظاملقوانينالخضوععلىالحضوطابعها

،الكونفيدفيقةبأراءمختلطةبوذاتعاليمعنعبارةفهيالجديدةالبوذيةاما

عقلية.وقياسات،فلسفيةنظرياتعلىمؤسسة،والنجاةالحياةعنمجردةوأفكار

وقد،كثيرةأقطارأودخولهاالبوذيةبانتشارالبوذيالفلسفيالتنيرارتبطوقد

اصلها.عنابتعدتحتىوثقاناتهمعقولهمحسبوالتأويلالقياسمناتباعهاكثر

الجدبدة:البوذيةاتجاهاتاهمومن

تركثم،الأرواحمنمحدودأعددأأولاْاوجدوأنهالثه،بوحدانبةتقولإ!اهأ-

سيرهاتسيركالبذوروقوىقوانينمنالعالمفيوضعهكامكتفياَوالتعميرالإنشاء

والشر.الخيرتخلقالثيهيالأرواحوهذه،نهايةبلاالطبيعي

نامنهاتسنطيعقوىللعالمأرسلهاالقالأرواحه!هأوعالهأنبرىا!اه2-

بذلك.اكتفاءرسلاَاللّهيرسللاذلكاجلومنالشر،منالخيرتعرف

لعبادنه،بنجردانسانعلىزمنكلفيالإنسانبةالكمالاتبُفرعاللهأنبرىه4ا-3

فيالالهمحليحلالمختارالإنسانوهذا،الحيوانيةالشهواتإرضاءعنويبنعد

،الأعمالمنيأنونهلماتبعاَ،علبهمالغضبأوالناسبعضعنالرضاإظهار

حوله.يلتفونالناسويعرفه
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الثالثالباب

بخنارهاصورةأيةفييحلاللّهانفتقول،السابقالمعنىنصويرفيأخرا!اهويبالغ4-

في)كاللاماإستقرارحلوللاوتكميلتطهيرحلولالانسانأفرادصورمن

(.التبت

يكونلاالتناسخأنيرىبعضهمولكن،التناسخعنالإتجاهاتكلوتتكلم

،الحيوانتناسخوكذلك،نوعهعلىمقصورأيبقىالإنسانفتناسخ،نفسهبالنوعالا

دائرةنضييقفيأخرىفرنةوتزيد.العكسولاحيوانإلىانسانمنروحتنتقلفلا

وروحملك،الىنننفلالملكوروح،عالمالىتنتقلالعالمروحأنفترىالنناسخ،

وهكذا..01)(.صالحإلىتنتقلالصالح

.176-178:شليأحمدد./الكبىىالهندأديان()1
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الثالثالفصل

الكونفوين!يةالديانة

الكونفويكميةوناثماة!ونفولثميوس4ا!أولالمبحث

حونفولكميوسبعدالكونفوثميلا:الثانيالمبحث

دينهالكونفولكميةهل:الثالثالمبحث

الكونفوشيةومعتقداتتعاليم:الرابعالمبحث

الأخلاقفيحونفوشيوسأراء4الخامسالمبحث

السياسية!ونفولكميوسأراء:السادسالمبحث

http://www.al-maktabeh.com
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الحيةالوضعيةا!ديان

الثالقالفصل

الكونفوشيةالديانة

الذي)كونفوشيوس(مؤسسهاالىترجعوهي،الصينأهلديائة،الكونفوشية

الدينيةوالتقاليدوالعاداتالطقوسإحياءالىداعيأالميلادقبلالسادسالقرنفيظهر

الأخلاقفيوأرائهفلسفتهمنجانباَإليهامضيفاَ،أجدادهمعنالصينيونورثهاالتي

(،الأعظم)الإلهاوالسماءإلهعبادةعلىتقوموهي،القويموالسلوكوالمعاملات

والأجداد)1(.الآباءارواحوعبادة،الملائكةونقديس

حتىلها،ملازماَالصينإسموبات،الصينفيالكونفوشيةتأصلتنقدلذا

.)2(بهايلتحموحضارتهاالصينتراثجعلممابها،يدينونالصينسكانأكثرصار

.2/748:الأديانفيالميسرةالموسوعة)1(

.55:السحمرانياسعدد./الكونفوشية/المتوية()2
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الحيةالوضحيةالأْديات

الاولالمبحث

الكونفوشيةونشأةحونفوشيوس

والإجتماعيالسياسيبالتفكك)كونفوشيوس(فيهعاشالذيالعصراتسم

سنفي،والمسؤولية،والمعاناة،الشاقالعملعرفوقد،للأخلاقالنطاقالواسع

والشدة،السلطةاستخداموسوءالفقر،الشخصيةالتجربةخلالمنوأدرك،مبكرة

ساعدتهقدالخلفيةهذهأنفيولاشك،العاديينالناسحياةفياثّرتوالتي،والضيق

العادميين)1(.الناسومشكلاتالحكومةمنكلفهمعلى

نأ.م(ق)551عامفيولدالذيلكونفوشيوسبالنسبةالواضحمنكانلقد

ولجرد،أخلاقيمبدأبغيرتمارسالتي،الحاكمةالسلطةمنتنبعالشعبمث!كلات

الىيدعونجدهأنإذنعجبفلا،فحسبورناهيته،الحاكممصلحةتحقيق

الناسلمصلحةالحكومةتداربأنتسمحانشأنهامنالتي،الاجتماعيةالإصلاحات

يتميزونممنالحكومةأعضاءكاناذابه،القياميمكنذلكانعلىشددوقدجميعاَ،

ويهتمون،الناساحتياجاتويتفهمون،الشخصيةالاستقامةمنقدربأقصى

)2(.بأنفسهماهنمامهمقدروسعادتهمكصالحهم

الكونفوشيةأفكاربعضولكن.مإ،ق)551-947منكونفوشيوسعاش

ووفقأ،لاحقوقتفيالاأخرىأفكارتطويريتملمبينما،سابقةعصورمنمستمد

وهيالخمسة)الصينية(الكلاسيكيةالكتبمنالهامهامشمدكونفوشيوسف!نللزاث

وهي:الأقدمينكتبعنبنقلهاذاتهكونفوشيوسقامالتيالكتب

الأشعار.منمجموعةوهوالشعر:كتابأ-

348.كولر:جون/القديمالشرقيالفكر()1

.333:السابىْالمصدر()2
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لحيةالوضعيةاافىديان

الرسمية.والوثائقوالخطبالسجلاتمنمجموعةوهو:التاريخكتاب2-

أكراضفيتستخدم،الطبيعةلتفسيرالصياغاتمنمجموعةوهوالثغيرات:كناب-3

العرافة.

الاجنماعيالسلوكتنظمالتيالقواعدمنمجموعةوهوالطفوس:كتاب4-

الدينية.والطقوس

.م(.ق)722-464منالفترةفيللاحداثناريخوهو:والخربفالربيعحوليات5-

نفسه،لكونفوشيوسمنسوبةنصوصوهي،الأربعةالكتبذلكإلىويضاف

التفسيراتبعضإليهامضافاَبعدهتدوينهاتموقد،تلامذتهلبعضيكونقدماومنها

هي:الكتبوهذهأحيانأ،

أراءمجموعةوهي(:والسياسة)الأخلاقكتاباو،كونفوشيوسمختاراتأ-

تعاليموكلهاوتنسيقها،بحمعهاتلامذتهقاموقد،لكونفوشيوسومواقفونصائح

.الكمالباتجاهالإنسانتوجهقيمالىتوجه

الحكم.نظامحولكونفوشيوستعاليمابرزويضم:العظيمالعلمكتاب2-

والبعدكافةالأمورفيالإنسجاممراعاةضرورةحولتعاليموهو:الوسطعقيدة3-

.التطرفعن

تلامذته،لبعضأولكونفوشيوسعائدةوامثالاَحكمأويحوي:منشيوسكتاب4-

لفكرالأوائلالشراحمنيعدالذيإمنشيوس(وضعهاوحواشيشروحمع

كرنفوشيوس)1(.

في!ثولا،الطبيعةوراءماأمورعنالحديثباتجاهكونفوشيوسيذهبلم

وانماومظاهرها،الطبيعةوظواهرلمادياتباالبحثفياهنمولا،وسننهالكوننظام

قبلمنالإنشائيةالصياغةهيفالكونفوشيه.الانسانعلىكونفوشيوساهتمامتركز

حصارةبين/لتوحدهـهذ/،/لصينية/لثق!فَههيموضطلفرد/تلمذبرعهوبحدهكزصفوشيوص

السياسيةللممارسةLLTومرتكزأالكونفوشيةاعتمادإلىدفعوالكونفوشيةالصينيين

.62:نيالسحمراأسعد.د/الكونفوشية،الشنتوية())
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الحيةالوضعيةالأديان

))(.كافةالمراحلعبرالصينيالفكرفيالحياةباعثةموقعفيبذلكفكانت،والاجتماعية

توضحوملامحدلالاتتعطيناف!نها،كونفوشيوسوحياةنشأةإلىرجعنا"واذا

الو(،مقاطعةمدةاحدىوهي.م(،ق)551سنةولدفقد،الشخصيةهذهحقيقة

حربياَضابطأكانووالده،الولايةتلكعلىوالياَكانفجده،عريقةأسرةالىوينتسب

ثلاثالعمرمنولهوالدهتوفيوقد،شرعيكيرلزواجثمرةهووكانممتازأ،

بولدورزقالعمر،مقتبلفيوتزوج،الرعيفيفعمليتيمأ،عاشفقدلذا.سنوات

الشديدةدقتهتحملاستطاعتهالعدم،الزواجمنسنتينبعدزوجتهفارقلكنه،وبنت

.والمشربوالملبسالمأكلفي

الديانةصاحبالوتس(الفيلسوف0أستاذيديعلىالفلسفيةعلومهتلقىوقد

فيماخالفهكونفوشيوسولكن،المطلقوالتسامحالقناعةالىيدعوكاناذ(،)الطاوية

.للعدلاحقاتاَوذلككثلهاالسيئةمقابلةإلىداعياَبعد

الفلسفة،أصوللدراسةمدرسةأنشأعمرهمنوالعشرينالثانيةبلغوعندما

تلميذ.ألافثلاثةبلغواحتىتلاميذهثكاثرحتى

وعين،والولاةللأمراءمستشارأعملفقدالوظائفمنعددفيتنقلوقد

علىحينهاواتدمللوزراءورئيسأ،للعدلووزيرأ،للعملووزيرأوحاكمأ،قاضياَ

حتى،الشغبوأصحابالسياسةرجالمنوعدد،السابقينالوزراءبعضإعدام

بها.يناديالتيالمثاليةالفلسفيةوالمبادىالآراءتطبيقفينموذجيةالو(مقاطعةصارت

ويتصلويرشدهمالحكامينصحالبلدانمنكثيربينوتنقلذلكبعدرحل

مقاطعةإلىعادواخيرأ.القويمةالأخلاقعلىلهمحاثأتعاليمهبينهميبثبالناس

ويرتبها،يلخصها،الأقدمينكتبعلىمنكباَومحبيهأصدقائهلتدريسفتفرغالو(

092(.افكاربعضويضمنها

64.:السابقالمصدر()1

.2748،974/:العالميةالندوة/الميسرةالموسوعة()2
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الحيةالوضعيةا!أديان

يشأولم،عمرهمنوالسبعينالثانيةفيوهو.<(j)947عامكونفوشيوستوفي

الصينية،العقائدفياثرهالهابكونسوفثعالبمهأنالادفى،لمذهبزعيمأبكونان

وتناقل،دينيةهيوالسباسيةالأخلاقيةنعاليمهعليهاارنكزتالتىالأسسلأن

نا)هان(مملكةحاكمفرركونفوشيوسوفاةمنترنينوبعد،التعاليمهذهالصينبون

)1(.الدولةدبنالكرنفشيةوأضحت،السلطةمفاليدالكنفوشيونبتولى

يحب،مؤدبمرح،،دمث:بأنهومريديهأتباعهعندكونفوشيوساتصفوتد

المكلفيدقيق،الأحيانبعضفيوكليظأقاسياَيبدو،الآخرينلبكاءيتأثرالنكنة،

بالبحثمغرماَكانكما.والتعلموالثعليموالبحثبالقراءةمولع،والمشربوالملبس

الفاضلةالمدينةلتحقيقوالأخلاقيةالسياسيةمبادئهتطبيقبغيةسياسيمنصبعن

زمانه،فيمعبودةكانتالتيالآلهةيحنرمدفي،شعورلديهوكانالبها.يدعوالتي

السماء،إلهاوالأعظمالإلهإلىعباداتهفييتوجه،الدينيةالشعائرتأديةعلىويداوم

الاليستلديهالصلاةأنإذ،الغفرانأوللنعمةالإلهيرجوأنويكرهصامتأ،يصلي

)2(.الناسبينالتلفلتحقيقأداة-نظره-فيوالدينالأفراد،سلوكلتنظيموسيلة

228.:العرع!عمدد./الحيةالوضعيةالديانات()1

974./2:العالميةالندوة/الميسرةالموسوعة)2(
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الحيةالوضعيةا!ذديان

الثانيالمبحث

حونفوشيوسبعدالكونفولكهية

وكان،كونفوشيةمدارسوأسسواتلاميذهتفرقكونفوشيوسموتبعد

.كونفوشيوسبعدالصينعرفتهاالتيالشخصياتأهممنتسو(و)هسون)منشيوس(

وافتتح،كونفوشيوسوفاةعلىعاممائةانفضاءبعد)منشيوس(ظهروقد

وكانوا،وتعاليمهبأرائهأمنواالطلابمنجمعفيهابهأحاط،الفلسفةلتعليممدرسة

ثعاليمهانتشرتعندماخاصةبعد،بهأحاطواالذينالمريدينمنالضخمللعددنواة

استمراراتعاليمهوكانت،الظالمينالصينوحكاموالوزراءالأمراءفيهاهاجمالتي

)1(.كونفوشيوسلتعاليم

مباحثواهملالدنيويةبالأموركونفوشيوسكأستاذهمنشيوساهتموقد

حولتركزتسياسيةمسائلمباحثهوتناوكوالميتافيزيقيا،المعرفةوفلسفةالمنطق

)2(.الصالحينالأخيارطبفةالىالحكمومقاليدالسلطةنسليم

عننظرياتهفيليناقشوهيدعونهالمقاطعاتمختلفمنالأمراءاليهوأرسل

كفيلسوت،شهرتهلانتشارعظيمباحتراميقابلكانمنشيوسحلوحيثما،الحكم

لس:بجيبوكانبه؟تبشرالذيالحكيمالعادلالحكمهوما:يسألونهالأمراءوكان

الحاكمان...ذلككوئفوشيوسأستاذياليهسبقنيفقدالجديدالشيءبهأعظما

هذههيماالأمراء:وشأله.الخمسالثابتةللفضائلطبقأشعبهيحكمالعادل

الشعب.لصالحالعملفيالرغبةوهوالخير،فعلمنشيوس:فيجيب؟الفضائل

نأوهي،واللياقة.لكيفعلوهانتحبلاماللاخرينتفعلالاوهي،والإستقامة

213.214،مظهر:سليمان/الدباناتقصة()1

243.:العرع!محمدد./الحيةالوضعيةالأدبان)2(
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تسترشدانوهي،والحكمةبالحياء.يتسمسلوكأتحكمهالذيالشعبمعتسلك

بدونلأنه،تفعلماكلفيمخلصأتكونانوهو،والاخلاص.والفهمبالمعرفة

؟)1(.كونفوشيوسالأستاذبقولكماببقىأنللعالمكلكنلاالإخلاص

منشيوسانوالجواب؟الحكاممنقبولاَتلاتيالآراءهذهكانتهلولكن

منهمأحدأولكن،إليهينصتونوالحكامالأمراءكان...فقدذلكفيكبيرةصعوبةوجد

اماافليم،إلىإقليممنمتنقلاَقضاهاالتيالعشرينالسنواتركم،بنصائحهيأخذلم

منشيوساعزافأعجبهاالتيالجماهير،الشعبجماهيرفهم،واتبعوهبهأعجبواالذين

لزفاللادعونقدهجركة،يراهاكانالتيبالحربوتنديدهالثورةفيالشعوبقي

الناسويتركوخنازيرهكلابهيطعمالذيللملكاللوماشدوتوجيهه،الملوكحاشية

تلكألوانأبرزمنوكان،الحكاموكرههالجماهيراحبتههناومنجوعأ.يموتون

،كونفوشيوسهيكلفيمكانهمنمنشيوساسم!كلحىأنأمرالملكانالكراهية

بأنالصينفيكلهمالناسأمنفقدمكانها،إلىذلكبعداعيدتاللوحةولكن

عظبماَ)2(.حكبماَكانمنشيوس

جزءفالخير،الفعليالخيرعلىقائمةالبشريةالطبيعةانيرىمنشيوسوكان

الظروفاولها:مصادر:ثلاثةالىالعالمفيالشروجوديعللوكانالبشر،طبيعةمن

،الفطريخيرهمعنالناستخليخلالمنالنفسعنالنخليوثانبها:الخارجبة،

)3(.والحواسالمشاعرتغذيةعدموثالثها:

عملواالذينومن،المخلصينكونفوشيوستلامذةاحدتسو()هسونويعد

النقطةهذهحولتسو()هسوننظروجهاتوتعدوتفسيرها،رسالتهحملعلى

الإنسانيةالطبيعةانتسو()هسونبقولحيثمنشيوس،لآراءالمعارضةتماممعارضة

فالبشرأخيارأ،الناسيصبحوالثقافيةالاجتماعيةالمؤسساتخلالومنأصلاَ،شريرة

منف!نهذلكومن،والمتعالربحفيالكامنةرغبتهمفيالشربداياتفعلأكنلكون

.265مظهر:سلبمان/الدباناتقصة()1

267.،266:السابقالمصدر()2

936.كولر:جون/القديمالشرتيالفكر()3
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ومن،بالعقليحظىشخصكلأنذلكحكيمأ،يصبحأنشخصلكلالممكن

الخير)1(.يظهرالعقلاعمالخلال

للطبيعةنظرتهمفيواضحاَتفاوتأسنجدتسو،وهسونمنشيوسبينقارناواذا

يولدونانهمتسو:هسونويقولأخيارا،يولدونالبشران:تالفمنشيوس،البشرية

ناتسو:هسونويقولالشر،يجلبانوالثقافةالمجتمعإن:منشيوسوقالأشرارأ.

يصبحأنككنشخصايإنمنشيوس:يفولوبينماالخير،يجلبانوالثقافةالمجتمع

)2(.للتربيةوقابليتهالأصليعقلهبسببحكيماَ

الكونفوشيةفيرفضهيتملمالفيلسوفينهذينمنأيأأنهوتاريخيأحدثوما

فلسفةالىمعاَتسوهسونوواقعيةمنشيوسمثاليةأضيفتوانماللاخر،تحبيذأ

التثيدمنشيوسمناخذحيث،الكونفوشيةاكثملتالنحوهذاوعلى،كونفوشيوس

علىالتثيدتسوهسونمنوأخذ،الإنسانيةلتطويركوسيلةالفعلسلامةتجديدعلى

كليتهماالنظروجهتيتبنيخلالومن.البشريةالطبيعةلتطويرالسلوكقواعداتباع

كأدلةالداخليةالمشاعرمستخدمة،الداخليةالضوابطاحترامالكوئفوشيةدعمت

الاجتماعيةالقواعدمستخدمةالخارجيةالضوابطواحترام،الصحيحللسلوكترشيد

(.3)للسلوككأدلة

عرشعلىجلسكونفوشيوسوفاةمنعاماَوخمسينمائتينمروروبعد

نأأجلومن،الأولالامبراطورنفسهمنبجعلأنحاولجديد،امبراطورالصين

كتبوخاصة،والحكامالعلماءكتبمحرقأمر،كيرهيذكرواأنالناصيمنع

ذكرهم.الناسبنسىحتىمنشيوس،وتلميذهكونفوشيوس

الكتبالناسأخرجحتىكلوتيكدولمالامبراطور،ماتسنواتعدةوبعد

ومنذ.وأتباعهكونفوشيوسبذكرىاحتفالاَكبيرأعيدأوأتامواقبلمنأخفوهاالتي

936.:السابقالمصدر)1(

037.:السابقالمصدر)2(

371.:السابقالمصدر()3
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عادجديدومنقبل،كانمماالناسعلىأعزكونفوشيوساسماصبحالوقتذلك

الازدهار)1(.إلىكونفوشيوسمذهب

وبعد،الكونفوشيةاتباعكبارمنوسبعيناثنينالامبراطوركرمم)72(عاموفي

أربعلكونفوشيوسالعظيمةالقرابينتقديمبوجوبمرسومصدرعامكائتيذلك

عاموفيca1لذكرتمجيدأمعبدببناءكونفوشيوسبلدةأهلتامثم،عامكلمرات

كلمنالكبرىالمدنجميعفيلكونفوشيوسمعبدب!قامةيقضيمرسومصدرم()555

لقبثم(،الأساتذة)أنبللقبعليهخلع665()عاموفي.الصينولاياتمنولاية

عليهأطلقثم(،القديسين)أقدسلقب)1301(خلقثم،)977(عامفي)ملك(

()2(.الأقدمينالأسانذة)أحكماسم)1657(

الصين،أهلبهاويعتزالصيناهلعقيدةالكونفوشيةصارتالوقتذلكومنذ

العامة.الوظائففيللتعييناساسياَامرأالدصنىالامنحانفيالنجاحأصبححتى

الامتحانالغيإذ،الأفولفيالكونفوشيةنجمبدام()5091سنةفي+ولكن

سنةفيالصينولمحولت،الوظائففيللتعيينضرورياَيعدكانالذيالديني

الدبنيةالحباةمنالكونفوشيةاختفاءإلىأدىمما،الجمهوريالنظامإلىم()1291

فقدذلكوركم،الصينيةوالتقاليدالأخلاقفيواضحةبقيتلكنها،والسياسية

اقامةومنع،لكونفوشيوسالقرابينتقديمبتحربممرسومم()سنةصدر

له.الدينيةالطفوس

فيالكونفوشبةنجمبدأ،9491f()عامالصينعلىالشيوعبةمميطرتوعندما

منالسبعينياتبدايةفيتونح()ماوتسيالشيوعيالزعيمموتبعدولكنالاختفاء،

مدىعلىيدلوهذا،الصينيةللحياةجديدمنالكونفوشيةعادت،العشرينالقرن

)3(.الصينيالشعبعلىللكوئفوشيةالروحيةالسيطرة

.921-221مظهرسلبمان/الدباناتفصة()1

221.ص:السابقالمصدر()2

.2751/الأدبان:فيالمسيرةالموسوعة(3)
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الثالثالمبحث

دين"الكونفولثهيةهل

يكونسوفتعاليمهانالادفي،لم!هبزعيمأيكونأنكونفوشيوسيشألم

الأخلافبةتعاليمهعليهاارتكزتالنيالأسسلأن،الصينيةالعقائدعلىأثرهالها

والجتمع.الانسانطبيعةاساسعلىتركزكانت

نظاممجردأمديناَالكونفوشيةكانتاذاماحولويدوردارالذيالنقاشولعل

يعنيماكلعلىالزكيزأسلوبمنكونفوشيوسيعتمدهكانالىيعودأخلاتي

فقد،الموتبعدوماالغيبعنحديثكليتجنبكانحيث،الانسانيالسلوك

وعلىالسلوكعلىالفلسفةمبادىتطبيقكوئفوشيوسعلىالمسيطرةالنزعةكانت

أئباعهعقوليصرفانويحاول،الطبيعةوراءفيماالبحثيتجنبكانلذا،الحكم

الدينأمورفيسزالإليهوجهوإذ،السماويةالأموراو،الغامضةالأموركلعن

كنتاذا:أجابهالأرواحخدمةعنلو()كيتلميذهسأله...ولماسلبيةاجابةأجاب

علىأجرؤهل:سألهثم؟أرواحهمتخدمأننستطيعفكيفالناسخدمةعنعاجزأ

تعرفأنلكيتسنىفكيفالحياةتعرفلاكنتإذا:فأجابه؟الموتعنأسألكأن

؟))(الموتعنشيئأ

ملحدأ،حنىأومتشككأكانبأنهبعتقدونالناسبعضجعلتالاجاباتهده

التصريحعنوامتنعالالهيةالمسائلحولأراءهكففالشجاعةالىافتقارهبسببوأنه

بها)2(.

ذااوعقديأ،فكرياَاوذهنيأنظامأليستالكونفوشيةعن:القولككنلذلك

ناالانسانيالطابعذيبسلوكهسعىكونفوشيوسلأنه،أطروحاتهفيقطعيإتجاه

67:السحمرانياسعد.د/لكونفوشبةا،لششوبةا(1) .66c

.231:العرىمحمدد./الحبةالوضعيةالديانات()2
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الحيةالوضعيةالأديان

القبمواحزامالفضيلةمناخفيبالعيشتكونالسعادةوأن،معنىللحياةانبثبت

بالآخر)1(.والإعزاف

لهاالتيالأسئلةعلىالاجابةعنالمسنطاعفدريتهربكونفوشيوسكاناذن

وهي،الطبيعةبعدمامسائلمنواحدةكسألةاهتمانهويبدو،ورائيمادفيطابع

فييكمنالفلسفةجوهربأنهيصرحاذ،الموجوداتبينوالتناغمالوحدةمسألة

عنالباحثمعارفدائرةتوسيعالىبؤديوالذي،الشاملةالوحدةعنالبحث

عنبالبحثالايكونلاالمعارففيالتوسعوهذامشطاع،حدأبعدالىالحقيقة

الأشياء)2(.حقائق

ينكرلمأنهكونفوشيوستركهاالثيالمقتطفاتبعضخلالمنيلاحظولكن

بأنيأملكانبالأحرىأنهأو،الصينيينعندالأساسيالإلهوهوالسماء(،)اله

الناسافهامأعياهوقدمرةصاحأنهويروى،تعاليمهفييخفقبأنترضىلاالسماء

المعتقدمنيتخذلمفهو،تفهمنيالسماءولكنالناسمنأحديفهمنيلم:7رائهبعض

البشريةالطبيعةمنانطلقبل،لفلسفتهواساساَمنطلقأالدنيالأملمنولاالدفي،

)3(.فلسفتهعليهماوبنى،والطبيعة

داضافاتتطورمنشهدتهكاالكونفوشيةانمفادهانثيجةالىولخلص

قرنأ،)25(بلغتعديدةقرونعبرالإنكفاءأووالامتدادالإئدناعمنومحطات

الجانبكانوانومعابدها،وطقوسهامعتقداتهالهاديانةشكلعلىتبلورت

فيها)4(.الغالبهوالأخلافيالسباسيالاجتماعي

.!6:نيلسحمرااأسعد.د/لكونفوشيويةا،لشنتويةا(1)

.231232،:العريعمدد./الحبةالوضعبةالدياناث()2

234.،233:السابقالمصدر()3

96.:السحرانياسعدد./الكونفوشية،الشتحوية()4
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الحيةالوضعيةالأديان

الرابحالمبحث

الكونفوشيةومعتقداتتعاليم

ذلكعلىوبناء،اجتماعيةانسانيةفلسفةانهاعلىكونفوشيوسفلسفةتقوم

للمبادىمصدرأالبشرمنأسمىشيءهناكفليس،ومجتمعهمالبشرحولتدورف!نها

الىيتطلعونانمادالمبادى،عنعثأالطبيعةالىالناسيتطلعلاوهنا،الإنسانية

الكونفوشيةوصفف!نوهكذا،والسعادةالخيرتتيحالتيالمبادىليجدواانسانيتهم

تحقيقككنكيف:السؤالهذاعلىتردفلسفةأنهاالىاشارةهوانسانيةنزعةبأنها

إنسانية؟مخلوقاتالبشرمنتجعلالتيالمبادىهيوما؟والسعادةالخير

هوفريدنحوعلىانسائيينالبشريجعلماان:كوئفوشيوسيقول)ولحفى()1(:جينأ-

طيبةأو)جين(طريقجوهرهفيالكونفوشيالطريقانفيالسرهووهذا)جين(،

وبالتشديد،الانسانيةالقلببطيبة)جين(كلمةثرجمةوتكشف،الانسانيةالقلب

الانسانية.للطببعةالحددةالسمةباعنباره،العقلعلىوليسالفلب،على

عنينحرفلاالحقالبشريوالكائنالانسائي،للفعلالمطلقالمبدأهيفالجين

فقدلذا،الإنسانيةكمالعنيعبرلاالطريقه!اعنينحرفومنقط،الجينطريق

المرءنلبطببةنطويريقنضي(اللجينوففأالعيشأنكونفوشيوسأتباعفهم

الآخرين.إلىالمطورةالطيبةنطاقومد،الانسانية

المطلقالدليلوبالتالمط،الإنسانيةأساسهوالجينأنمنالركمعلى)ةلأ()2(:لم!2-

ادلةالىاليوميةالحياةفيماسةالحاجةأنكونفوشيوسأدركفقد،الإنسانيللفعل

والعلافاتوالمراسمالعاداتتحكمالتيالجتمع،7دابأوالليافةفواعدفيمتعبنة

.035351،كولر:جون/القديمالثمرتيالفكر(1)

.352-354:السابقالمصدر)2(
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هذهافضلويعكسالعصور،عبىلهاالناسممارسةخلالمنبهاالاعنرافنمالتي

تشكلفهيوبالتالمما،الماضيفيوتجسيدها)الجين(دالمتعينالتجسيدالممارسات

الحاضر.فيالجينلثحقيقدليلأ

نفحصانالي(علىكونفوشيوسيعلقهاالتيالأهميةلفهمعلبناويتعين

وتعني،الدينتعنيفهيالأشياء،منالعديدالمما(كلمةوتعنى،المفهومهذامعاني

،بأسرهوالأخلاقبةالاجنماعبةالممارساتكبانوتعني،الاجتماعيللنظامالعامالمبدأ

المحددةالاجتماعيةالعلاتاتمننظامأوتعنيوالاحتفالاث،الطقوستعنيانهاكما

العامةالآدابونعني،الاجتماعيالسلوكفيالأخلاقيالائضباطتعنيوهي،بوضوح

شيء.كلفي

)جين(،نطورفيالعائلةاهميةكونفوشيوسكدالأبناء)1(:ولاء(Hsiao)هبساو-3

الطفليتعلمالعائلةففي،للطفلالمباشرةالاجتماعيةالببئةتشكلالعائلةلأن

،والأقاربوالأخواتفالأخوةاولأ،الآباءيأتيحيث،وحبهمالآخرينإحنرام

نا:كونفوشيوستلاميذأحدفالوقد،كافةالانسانية،التدريجيالنطاقباتساعثم

الإنسانية.جذرهماالأخويوالاحترامالبنويالولاء

الجسمحمايةالمهممنأنهترىفالكونفوشية،للوالدينالتوقيراظهاراجلومن

هيالجسمحمايةف!نهناومن،الأبوينمنالجسمانحيثأذى،بهيلحقأنمن

حسنخلالمنللأبويناظهارهينبغيالتوقيرف!نذلكمنأكثربل،للأبوينتكريم

ناالمرءكقدوريكنلمواذاومبجلأ،معروفأاسهامهماوجعل،الحياةفيالسلوك

الأقل.علىوالعارالخزيلهمايجلبألافعليهأبويهاسميشرف

التيالفضيلةفه!هفقط،عائليةفضيلةلبسالكونفوشينعند)هسباو(ولكن

نطاقها)تساعخلالمنوتصبح،العائليالمحيطخارجالأفعالفيثؤثرالعائلةفيتنشأ

واجتماعية.أخلافيةفضبلة

.355،356:السابقالمصدر(1)
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الحيةالوضعيةالاذيان

نظامعنمفهومهوالحكمعنكونفوشيوسمفهومالفضبلأ)1(:طريقعنالحكم4-

معكافةعلاقاتهمفيأخلاتيلمحوعلىالأفرادكليتصرففعندما،أخلاقي

العالميالسلامفلتحقيق،اجتماعيةمشكلاتهناكتكونلن،الآخرينالأشخاص

وتنظيم،الشخصيةحياتهعايةو؟المرءقلبإلىالنشاطاعادة،الضروريمنف!ن

)جين(ف!نالثلاثةالأموربهذهالقياميتموعندماسلبم،نحوعلىالعائليةحباته

.والأخلاقالخيروسيسودتطويرهاميتم

نألنفترض:يقولفهوالقضيةه!هفيبالتفصيلجديركونفوشيوسوفكر

وهمالأطفالهؤلاءيكبرنلسوفوالخير،الحبيسودهاعائلةفيولدواتداطفالاَ

علىيطوروننموذجلديهموسيتوافرويحزمه،الآخريحبمنهماكلأبوبهميرون

الكباريحترمانوهماوالديهمالأطفاليرىهناك.والاحترامبالحبشعورهمأساسه

.والقانون،والأخلاق،الحكوميينوالمسؤولين،والمناصب،الآخربن

الفرد،خيريرتبطحيث،واحدةعائلة-كونفوشيوس-عندجوهرهافيفالأمة

الجتمعخيرف!ننفسهالإطاروفي،بأسرهالجتمعفي،عراهفصمالىسبيللالمحوعلى

مصلحةالمطافنهايةفيتستهدفالحكومةكانتولماالأفراد.منالكثيرخيرهو

تتمانالطبيعيمنيبدوف!نهمنها،يعانيأويستفيدالديهوالفردكاناولم،الفرد

دراسةف!نأخروبتعبير،المعنيينالأفرادمنظورمنالحكموسبلوسائلدراسة

.المؤسساتمنلاالث!ر،مننبدأأنبنبغيالحكومة

باعتبارهاالسماءعبادةعلىاولأقائمةبانها،الكونفوشيةالعقيدةتحديدؤككن

هيللارضلأنالأرضعبادةثم،الأربابربأوالحكاموحاكمالأعظمالاله

وا،نهار.الجبالعبادةثمالأجداد،أرواحعبادةئمالهأ،الأخرى

فعبادة،بالانسانيةخاصةنفعيةلأكراضكانتإنماالحمسةالأشياءهذهوعبادة

السماءفيالمنتشرةا،ربابمنربكليقومأنالىتؤديالأربابرباوالسماء

إلىالأرضالهنحفزأنشأنهامنالأرضوعبادةبها،المكلفكهمنهوالبحروالأرض

.036،362363،:السابقالمصدر()1
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الحيةالوضعيةاكأديان

الخاصالمعبدفيالأجدادالمونىأرواحوعبادةالوجود،حيزالىداخراجهالنبات)نماء

وثولدوالأبناء،والآباءوالأحفاد،الأجدادبينالصلةتؤكدانشأنهامنبذلك

لتقديسفهيوالأنهارالجبالعبادةأما،الواحدةالأسرةأنرادبينوالعطفالشفقة

هذهمنعبادةوكلوالأجداد،الأقاربأرواحكيرالأخرىالإنسانيةالأرواح

بها.)1(خاصةوترابينطقوسلهاالخمسالعبادات

الطبيعةبقرىاعتقادهمتبريرخلالهمنيحاولونتفسيرالكونفوشيةوفي

j،منيبدأالتفسيرهداكائناتهاAllوهو،الإنسانمعويمتهيبهمايتعلقوماوالنار

فيهئتركزحيث،الإنسانالقائمةرأسفيتضعفالكونفوشية،الكائناتارقىعندهم

نظامتحكمالتيالثنائيةالىبعدهاوتنتقل،المخلوقاتسائرفيالموزعةكلهاالخصائص

السننفيالحركةاساسوهيومتعلقاتها،الخمسةالعناصرإلىثمومنالأشياء،

الماء(.،المعدنالنار،،الخشب،)الترابالكونية

عندهمكانتلللك،الكونفوشيالمعتفدمحورتشكلالخمسةالعناصره!هان

الحرفأصلنحليدمنهاالغرض،قرابينخمسةبالعقيدةالمرتبطةعباداتهمضمن

لإنسانية92(.ا

القوىمعالسماويةالقوىلتزاوجنتيجةإلاليسالانسانأنيرونوهم

)ر(.الخمسةالأرضيةالعناصرجواهرفيالسماويةالأرواحلتقمصأيالأرضبة،

اليهويتوجهونالسماء،الهاو،الإلهفيلديهمالأساسيةالمعتفداتوتتمثل

ثم.المقاطعاتبأمراءاو،بالملكمخصوصةإليهالقرابينوتفديمعبادتهانكما،بالعبادة

والكواكبوالقمرالثممسالهثمومن،الصينيينعامةيعبدهالهوهو،الأرضإله

بالأمراء.فقطمخصوصةوهي،معينةقراببنتقدممنهاالهولكلوالأنهار،والجبال

الأجدادأرواحيقدسونواخيرأ،القرابيناليهاويقدمونكذلكالملائكةيقدسونوهم

07-72.:نياالسحمراسعد.د/لكونفوثبةا،لتوبةا()2

.2/754:ايسرةالموصوعة()3
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الحيةالوضعيةالاديان

بهايدخلونموائدعنعبارةوالقرابين،الأرواحببقاءويعتقدون،الأسلافاو

لأرواحمعبدبيتكلفييوجدلذلك،الموسيقىبأنواعالأرواحتلكعلىالسرور

فييكونانإنماوالثوابفالجزاءالنار،أوبالجنةولا،بالبعثيعنقدونولا.الأموات

عقابكانوال!نوبالآثامتكاثرتف!نلذافشر،شر(دانفخير،خيرأانالدنيا،

.(ا)والبراكينبالزلازللهمالسماء

مبادلةصفقةعدهاإذ(نفعيةالأكراضالقرابينتقديملعنكونفوشيوسولكن

تسلمبرجاءالسلعمنقدرأالأخرىوالأرواحللأسلافصاحبهايكرسكقتضاها

بهاتقدمالتيالروحتلكبنفسالقرابينبتقديموطالب،والبركاتالنعممنكبرقدر

بلاء)2(.درءاوجزاءلنيلتوفعأتقدمأنإلىالأحياءالىالهدايا

كانالتيالمسألةمنموقفهوقنه،فيالشائعالدفيالفكرعنأبضأبهخرجومما

الإقطاعيينالحكاموانالسماء،إبنالملكأنوهي،الصينيينعندبهامسلماَ

السماءفييعيشونالذينالنبلاءاجدادهمقوةمنالناسحكمشريعةيستمدون

منأنبئنبأنالفكرةه!هعلىكونفوشيوسفخرج،أحفادهممصائرويرعون

منبنه،الىالنظردونالحاكمفيالعقلورجاحةالصالحالخلقتوافرالحكمشروط

يليقد-عقله-لرجاحةبأنهانتواضعالأصلذويمنمريديهأحدالىيشيروكان

(.3)يومأالعرش

.72:السحمرانيأسعدوالدكتور،السابقالمصدرانظر()1

.77شبل:فؤادمحمد/الصينحكمة)2(

78.:السابقالمصدر()3
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الخامسالمبحث

الاخلاق!حونفولكهيوسأراء

النظامبناءفيوأولياَفاعلأجزءأالفردالانسانفييرىكونفوشيوسكان

منوتنظمالأسرةننظمتأخلافهوحسنتالفردصلحف!ن،الأخلاقيالاجتماعي

يجبأمركللأن،الغايةوهماوالنهايةالبدايةهماوالانسانيةفالإنسانالجتمع،خلالها

بواسطةلأنه،والاجتماعيةالأسريةالأوضاعلاصلاحالإنسانسعادةالىيتوجهان

الجتمع.فيالسلاميتحققالفاضلالإنسان

علىعملأنهلمجدكونفوشيوسفلسفةفيالأخلاقيالجانبالىالنظروعند

خلالمنإليهتوصلماعلىوبناء،الشخصيةنظرهوجهةمنالفاضلةالمدبنةايجاد

.الحياةفيتجربنه

وضعهاالتيالفاضلةالمدينةعنتتميزالفاضلةكونفوشيوسمدينةف!نهناومن

نأفييكمنالاختلافووجهوكيرهم،والفارابيوارسطوأفلاطونمنكل

فقدكيرهأما،الإنسانيةبالنفسمعرفتهعلىبناءللتطبيقنظاماَوضعقدكونفوشيوس

الواقع.أرضعلىثطبيقهاككنلامثاليةنظرياتعلىبناءالفكرةلهذهنظروا

الأشخاصأناعتقادهعلىبناءالأخلاقيةفلسفتهكونفوشيوسبنىولهذا

)1(.الأشخاصبيننفاعلكونهعنيعدولاالجتمعف!ن،هامةاجتماعبةمخلوقات

الشر،أوالخيرالىالوصولفيالانسانبةدوركونفوشيوسأظهرذلكعلىوبناء

بينهمالاختلافاما،الطبيعةحيثمنمتقاربونالأفراد)كل:قولهمنجلياَذلكويظهر

الواحد،الجتمعواخلاقسلوكإختلاف-عنده-يفسرماوهذا(،الممارسةنتيجةفيأتي

)2(.منهمكليبذلهالذيالجهدالىيرجعذلكف!ن،الواحدةالأسرةافرادوحتىبل

73.ياسبر:كارل/)نسانيونفلاصفة()1

.06:القوحابوهالةد./والسياسةالأخلاقفلسفة()2
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الحيةالوضعيةالاْديان

خلالمنوذلك،كونفوشيوسفلسفةفيالإنسانيالمنهجيتضحايضأوهنا

بذلخلالمنككنهاوأنهاوالشر،الخيرتجاهمتساويةبأنهاالانسانيةللنفستوصيفه

،عصرهفيالسائدةالفكرةعلىخرجبذلكوهووالفضبلة،الخيرالىالوصولالجهد

قالولذلك،مؤثرةغيرالإنسانيةالارادةأنواعتقادالسماء،سلطةفكرةوهي

)1(.الصوابتجاهنفسكقد:كونفوشيوس

وأ(الوسط)عقيدةبيسمىماكونفوشيوسابتاعفقدذلكجانبالى

لالكيبهالالتزامالفردعلىيجبالذيالطريقهوعندهوالوسطالذهي(،)الوسط

)2(.الحياةفيوالتفريطالافراطعنيبتعد

حيث،المسألةهذهفيأرسطوسبققدكونفوشيوسأنالنصهذامنويتضح

طرفينبينالوسطهيأرسطو:عندفالفضيلة،بالفضيلةالوسيلةربطارسطوان

,.Ilتفريطوالآخرإفراطأحدهما،رذيلةكلاهما

للمجتمع:الأخلاقيالبناءفيكونفوشيوساليهادعاالتيالأمورومن

)4(.الأسرةتماسكفيبشدةوالعنايةالآباءاحتراما-

يؤثرأنيستطيعالفاضلالرجلأنيرىفهو،الحسنةوالأسوةالقدوةالىدعا-2

فيبالرياءيهتمأنغيرومن،بلاغتهتكنمهمابيانايمنأكثرالقويمبسلوكه

دعاهمكما،بأخلاقهالخلقيالسلوكالىتلاميدهيدعوكانولقد،دعوته

بكلمائه)5(.

تحبماكثلالآخر)عامل:عنهيقولماوهو(،التبادلية)مبدأبيسمىماالىدعا!-

هليعرفانالفردعلىالغير،تجاهسلركبأيالقيامفقبل(،الآخرونيعاملكان

.06:السابقالمصدر()1

61.:السابقالمصدر()2

333.مطر:حلميأميرة/اليونانعندالفلسفة()3

.101:زهرةابومحمد/الأديانمقارنات4()

.301:السابقالمصدر(5)
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الحيلاالوضعيةا!ديان

فهوبهيعاملانيصحمافكل،نفسهالىفيرجعهلا؟امالمنا!سبالسلوكهذا

)1(.صحيحوالعكسللاخرينمناسب

الأخلاقي،كونفوشيوسمدهبأركانأهممن،لإصلاحهمبالناسوالاختلاط

الفاضلالإنسانعلىأطلقوقد،عنهموينفطعالناسيعتزلانمدهبهمنوليس

هداصفاثكونفوشيوسوبجمعالماجد(،)الإنساناو(الأعلى)الرجللقبالصالح

فييقلبهاينفكلاأمورتسعةعينيهنصبالأعلىالرجليضعالعبارةهذهفيالرجل

وجهه،حيثمن...وامابوضوحيرىانعلىيحرصفهو،عيناهحبثمنفأما،فكره

نأعلىيحرصفهو،سلوكهحيثمنوأماظريفاً،بشوشاَيكونأنعلىيحرصفهو

عملهشؤونتصريفوفيمخلصأ،يكونأنعلىيحرصحديثةوفيوقورأ،يكون

يشكالتيالأموروفيمعه،فيمنالاحتراميبعثوأن،عنايتهفيهيبدلأنعلىيحرص

منغضبهعليهيجرهفيمافكرغضبلاذا،الناسمنغيرهيسألأنعلىيحرصفيها،

والامشقامة)2(.العدالةفيفكرالمكاسبلهلاحتواذا،الصعاب

عندالانسانيةالنزعةمعالمأهممطلقةموجوداتالبشربأنالافنناعويُعد

الىوليس،الإنسانيةالىينظرحينماممكنةالإنسانيةالنزعةونصبح،كونفوشيوس

هناكيكونلا،النظرةبهذهالإنسانيةالىالنظريتموعندما.مطلقةأنهاعلى،الطبيعة

لاكونفوثميوس-يرى-كماوهنا،الانسانيةللمبادىمصدرأالبشرمناسمىشيء

ليجدواانسانيتهمالىيتطلعونوانما،الحياةاعرافعنعثأ،الطبيعةالىالناسبتطلع

انسانيةنزعةبأنهاالكونفوشيةوصفف!نوهكذا.والسعادةالخيرتتيحالتيالمبادى

؟والسعادةالخيرتحقيقكلكنكيف:السؤالهذاعلىتردفلسفةأنهاالى)شارةهو

هلىهومصدرذاتها،الانسانيةفيعليهاالعثوريتمالتي،الحياةمبادىالىبالإشارة

)ر(.انسانيةمخلوقاتالبشرمنيجعلماهوالمبادى

ر.33مطر:حلمياميىة/اليونانعندالفلسفة()1

4.57/:ديورانتول/الحضارةقصة()2

بتصرف.934035،كولر:جون/القديمالشرقيالفكر()3
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الحيةالوضعيةاذديان

السادسالمبحث

السياسيةحونفويكميوسأراء

هيالحكبمةالسياسةأنيرىفهو،بالأخلاقالسياسةاقترانإلىكونفوشبودعا

بفصلمنأنويرى،الأخلاقعنكنفصلةفليسثالقوكلة،الأخلاقعلىنقومالتي

اناذ،الأخلاقمنالغايةولا،السياسةمنالغايةيفهملمفهو،الأخلاقعنالسياسة

بوضعكونفوشيوسفاملذلك.الأخلاقإصلاحهيالسباسةمنالساميةالغاية

هي:الصالحللحكيممبادى

فيوالقادةالملوكانيرىفهو،الحسنةالقدوةالحاكميكونبأنوذلك:الإخلاصأ-

إصلاحأساسيجعلولذلكبقوانبنهم،يؤثرونمماكثربأخلاقهميؤثرونالسياسة

شغفاذاالحاكمإن:يقولنهو،أخلاقذوحاكمهميكونانالناساخلاق

لابالصدقضغفواذا،كيىهإهانةعلىرعيتهمناحديجترىلاالفاضلةبالآداب

)1(.الكذبعلىاحديجزى

فقط،العامةاصلاحاساسالفاضلةبالأخلاقالحكامتحليأنيعتقدلاوهو

والهافظةالاسقامةفيهيرونمنإلايطيعونلاالناسف!نأيضاَ،طاعتهماساسبل

منالمرؤوسونأطاعهسشقيمأالرئيسسلوككانإن:يقولفهو،العامةالآدابعلى

.2(هو)امرهمولويطيعوهلممستفيمغيركانلان،يأمرهمأنغير

قائلاَ:الحاكمكونفوشيوسينصحوبهذا،العامةالمناصبلشغلالصالحبناخنيار2-

،المعوجيستقبمالطريقةوبه!هالمعوجين،وانبذالمسنقيمين،الصالحينإستعمل

.501:زهرةابومحمد/الأديانمقارنات()1

501.601،:السابقالمصدر()2
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لحيةالوضعيةاايذديان

))(.النصيحةبهذهيعملفلنصالحاَالحاكميكنلمانولكن

إذا:بقولهفأجاب؟الرعيةطاعةتكتسبكيفقائلأ:مقاطعتهأميرسألهولفد

وأدنىالصالحونأقصيداذا،الرعيةأطاعتالطالحونوأبعدالصالحونأعطي

قرنلمدةالدولةشؤونالصالحينأيديتداولتلو:وقال،الرعيةعصتالطالحون

)2(.الاعدامعقوبةعنالحاكمولاستغنىجميعأ،الظالمونلتهذبواحد

ككنلاالنظاملأن،النظامتحققذلكحدثف!ذاالأخلاتبة،للفيمالناساحزام3-

)3(.الحكامعقوباتمنالخوفطريقعنيتمان

حتى،الدولةلبقاءتوافرهاالواجبالشروطأهممنواعنبره،بالحكامالناسثقة4-

ثلاثةانهااجاب،الحكومةقبلمنتتحققأنيجبالتيالأمورعنسئلعندماأنه

!كلكنالأمورأيسئلولما،!كامهمالناسوثقة،والطعام،الحربيالعتاد:هيامور

ولكن،الطعامثئمومنأولاَ،الحربيالعتادأجابالأمور،هذهمنعنهايستغنىان

عكامهم)4(.الناسثقةعنمطلقأيستغنىان!كلكنلا

السماءتراهماأنكونفوشيوس)عتبرفقد،الشعبالىالامشماعكبدأالحكامنفيد5-

جديرأالشعبيعتبرهوماوشسمعه،الشعبيراهماكيرأخرشيئأليسونسمعه

إتصالفهناك،والعقاببالثوابجديرأالسماءتعتبرهماهووالعقاببالثواب

يرعواأنالشعبشؤونيديرونمنوعلى،والشعبالسماءبينمستمروثيق

ويندبروهذلك

.461/دبورانتول/الحضارةنصة()1

801.،701:زهرةابوعمد/الأديانمقارنات()2

.182:الحيعبدعمر/الصينفيالسباسيوالفكرالفلسفة()3

4،06.61/:دبورانتول/الحضارةفصة()4

.185:الحيعبدعمر/الصينفيالسياسيوالفكرالفلسفة()5
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الرابعالفصل

الشنتولةالديانة

انتشارهاوأماحنالشنتويلأنشأة:الأولالمبحث

المقدسةالشنتويةحتب:الثانيالمبحث

الشنتوية:عقالد:الثالثالمبحث

الألوهيلا!الشنتويةعقيدة:الأولالمطلب

الخلققصة:الثانيالمطلب

الموتبعدالحياة!الشنتويلاعقيدة4الثالثالمطلب

الشنتويةوالعباداتالطقوس:الرابعالمبحث

وطقوسهاالصلاة:الأولالمطلب

افنعبادة:الثانيالمطلب

السنويلاوالمناسباتالمهرجانات:الخامسالمبحث

الشنتوعندالهياص:السادسالمبحث

الشنتوية!والزواجسرةtIjة!المر:السابعالمبحث

وطقوسهالزواج:الأولالمطلب

والاشرةالمرأة:الثانيالمطلب

المعاصرةالشنتوية:الثامنالمبحث
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الحيةالوضعيةالأديان

افىوللمبحثا

انتشارهاوأماحنالشنتويةنشأة

تسميةحسبمقطعينعنعبارةوهي،الأصليةالياباناهلديانةهيالشنتو:

طريقأي،طريقوتعني(Toa)توو،الإلهأوالروحوتعني(Shen)شنالصينأهل

)1(.الآلهةأوالإله

التي(Shen-)!ه+صبممبنكلمتينمنمشتقةفهييابانيةليستالشتوفكلمةاذن

عندهموتسمىالخيرةبالأرواحيؤمنونكانواالأوائلفالصينيون،الآلهةطريقتعني

وهكذا<)2((الخيرةالأرواحإلى)الطريقتعنيتاو()شنكلمةاصبحتوهكدا)تشن(،

عهدأ،الأفدمالدينيالتراثعنلتعبرالميلاديالسادسالقرنفي)شم!و(كلمةصيغت

)3(.اليابانلأهلالأصليةالعقيدةبأنهاالديانةهذهتوصفولذلك)الكامي(،طريقوهو

،سماويهومامنتتدرجششومعبوداتمقدساتمنمزيجالشنتوفعقيدة

كلها.فيهاالفعلصاحبوالكامي،بشريهوماإلى،أرضيهوماإلى

قرةلكلالهاَتوجدلاالشرقيةالدياناتشعوبمنشعبألمجدقلماأنهيذكرومما

،الملماتفياليهويلجأونالشدائد،فييستنصرونه،والضارةالنافعةالطبيعةقوىمن

الظواهرهذهعبادةإلىهؤلاءيصلولم،وأموالهمذريتهمفيليباركإليهويتضرعون

ا،دبانهذهاحدىوالشت!ويةعبادنها،الىبهماننهتكراحلمرواوانما،واحدةدفعة

والزعماءالأجدادإحتراممنتطورتثم،الطبيعةفوىنم،الأرواحبعبادةبداتالتي

الآلهة.نسلمنيعدالذيالإمبىاطورعبادةالى،والأبطال

الخارجيالعالمعلىالانفتاحقليلةمغلقةقدكلاَكانتالشمتو،بلدوهيواليابان

صغيرمكانالعالمأنسنة،الفيمنكثرمنذيعتقدوناليابانيونكانلدامعه،والتفاعل

،11:السحمرانيأسعدد./والششوبة،2952:زكار:سهبل/الموسوعيالمعجمانظر()1

3.924::الفتاحعبدإمام/العالمواساطيىدياناتومعجم4160::الميسرةالأديانوموسوعة

4.256::مفرجد./الأديانعالمموسوعة()2

.3028::العرىمحمدد./والوضعيةالسماويةالأديانموصوعة()3

-473-

http://www.al-maktabeh.com



الثالثالباب

درجةالى،منهمجدأقريبةانهاظنواالسماءوحتىالدنيا،هذهأهلوحدهموهمجدأ،

السهمفنفدالفدم،فيالأرضمنإطلافهتمأنسبقجدأطويلأسهمأانيعتقدونأنهم

الىالحيةالكائناتوجميعوالنباتاتالأشجاراَلافهبوطإلىأدىثقبأالسماءفيوصنع

الناسوكانوا،رض،السماءبين)درجأ(جسرأهناكانيعتقدونوكانوا،الأرض

انكسرطويلوقتومنذالجسرذلكولكنلزيارنها،السماءإلىالصعوديستطبعون

حياةفيهأخرعالمفهناكالأرضتحتأماأبدأ.ذلكبعدأحديصلحهولميومذات

الىيؤديبابهناكوكان،لطيفةليستأنهاالا،الأرضفوقالحالهوكماوناس

وزيارته،اليهالوصوليستطيعونالناسوكانمفتوحأ،كانالبابوهذا،السفليالعالم

كبير))(.عجرالمدخلأغلقهائلزلزالحدثالأياممنيومفيولكن

ناكبيرأشرأبالعالمبنزلونقدأنهممنهمظنأويقدسونهمالموتىيخافونوكانوا

فيونفائسهدايالأسلافهميضعونكانواالموتىإسترضاءأجلمنلذاغضبوا،

يوم)2(.كلفيالأسلافهؤلاءصورأمامالفاخرالشهيالطعامويقدمونالقبور،

عظمةيعطونهاليابانيونكان،الجهاتجميعمنالبلدهذايحيطالبحرولأن

والمحاصيلالأرزمواسمففي،والأعظمالأولرزفهمبابف!نهأيضأ،هووقدسية

ثمومن)ميكو(،القدامىالشامانيتبناهاوكان،بالزراعةالاحتفالاتيقيمونكانوا

هذهشيوخهاوثولىالأخرىالقبائلعننيابةذلك)يكلاتو(قبيلةإلىالمنتمونتولى

)المبكادو(أصبحمحيث،الهيةأصوللهاأنادعتالتيالقبيلةهذه)3(.الواجبات

بالشمسقربىصلةللميكادور،نوعبادثهم،دينهممركزهو-القبيلةهذه-زعيم

تحكمالتيالإمبراطوريةالسلالةف!نلذا-)4(.اليابانيينعندخاصةمكانةلها-التي

لأنمفدسة،سلالةهي،الأولومؤسسهابالميكادوبدءأالسنينلاف7منذاليابان

السماء)5(،منفائمجسرعبرللارضوصلوقد،المقدسةالشمسسليلهوالميكادو

62.63،:العالمفيالأديانوموسوعة4255X::مفرجد./الأديانعالمموسوعةانظر)1(

.64:العالمفيالأديانموسوعة()2

4.256::مفرجد./الأدبانعالموموسوعة2312X::شقراأبوسامي/ا،ديانموسوعة()3

952.033&2:رْكار:سهيلد./الموسوعيوالمعجم2312:شفرا:ابوسامي/ا،ديانموسوعة()4

.13:السحمرانياسعدد./والش!وية160:الميسرةالأديانموسرعة()5
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الحيةالوضعيةا!أديان

فوجيجبلأوالقمراوللشمسشبهأاقربفهوفثلهم،بشرأليسبنظرهمفهو

يعبدأنيجبالهيكائنوهو،المقدس

عبادةعليهاقامتالنيالرئيسيةالأسسمنأساساَالأسلافعبادةكانل!ا

الأسلافالحاكمينإلىبالعبادةتتجهالتيالأولى:صورثانللشنتويةعرنتفقدالشمتو،

وهي،المنزلفيتقامالتيوالثانيةبنائها-،وأتامواالدولةأسسواالذينالآلهة-وهم

الفببلة.اسلافالىننجهعبادة

فيالفعلصاحب)الكامي(أنعلىتقومالش!وعقيدةف!ن،ذكرهسبقوكما

الكامي؟هوفماويعبدونها،يقدسونهاالتيوالمعبوداتالمقدساتكل

معناهالمحديدكلكنلااذ،الغموضمنشيءفيهاالكلمةهذه:الكامي

وتبعث،التبجيلتستحقوالتي،كانتأيأالأشياءجميعبأنها:عرفثفقد،بالضبط

أيضأتسمىتملكهاالتيالفائقةالقوىوكذلك،المألوففوقلأئها،الرهبنةعلى

المقامفيالمرتبطةللطبيعةالخفيةالقوىبأنهازكار:سهيلالدكتورويعرفها)كامي()2(.

لتشملوتوسعتوالأشجار،والبنابيعوالجبالالكهوفونشمل،بالأرضالأول

)3(.والقططوالكلابالراكون،وكلاب(الثعالبرئيسي)بشكلالحيواناتابضاَ

شعبوهو-اصلهيعرفلاطلذي)انو(الشعبمنأصلهجاءالكاميأنويقال

لكنهجميعاَ،اليابانيةالجزرعلىفسيطر،التاريخقبلماالياباندخلالأليضالجنسمن

وقد)كاموي(،الهيعليابذواتيؤمنونكانواوقدودينياَ،ثقافياَالأصيلبالشعبامتزج

به)4(.تيمنأكبرىبوليمةلحمهويثلونبذىيقومونثمودللوه،الدبعبدوا

مزمتطوردينهيبل،معينشخصإلىنشأتهافيالشنتويةتنثسبلاإذن

علىتقومأغلبهافيكانتوالتيحينئذسائدةكانتالتيبالمعتقداتثأثرتبأدوار

الطبيعية.الظواهرمنوالخوفالرهبة

.64:العالمفيالأدبانموسوعة)1(

.12:السحمرانيأسعدد./الشتوية()2

2.053:زكار:سهيلد./الموصوعيالمعجم()3

.2312:شقرا:ابوسامي/الأديانةموسوع()4
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الثانيالمبحث

المقدسةالشثتويةحتب

الأولالكتابهووأهمهاأعظمهاولكن،الشنتويةفيمقدسةكتبثلاثةهناك

الكتب:وهذه)كوجيكي(،

كانوقدوحكامها،وشعبهااليابانكاضييتعلقمفدسنصأقدموهوكوجيكي:أ(

ذلك)1(.بعدسريةتعدولمطبعتحتىم(،)1611عامحتىسريةالكتابهذامخطوطاث

للديانةالأولالمقدسالكتابوهو(،القديمةالأشياء)وتاحيعنيوالكوجيكي

نصوصهعلىأحداطلعولو،متميزةأدبيةنكهةذووهو،العربيةللغةترجموقدالششوية،

وأساطيرملاحممجموعةأو،للأطفالقصصظنه،وموضوعهاسمهيعرفأندون

لليابانيين.المتوارثةالقيمةوالمنظومةالروحيالعمقيشكلفهوذلكومع،خيالية

لسانعلىأحيانأوتأتي،مجهولينشعراءإلىمنسوببشعرالكوجيكيويزخر

فهي،اليابانيةالجزروكذلكالكوجيكي،ألهةسليلالامبراطورويعتبر،مباشرةالآلهة

مقدسأ)2(.معنىَاليابانيعندالوطنلفكرةجعلوهذا،أخرىألهةولدتهاألهة

التاريخية)الأحداثالكتابهذاومعنى،الصينيةبالأحرفكتبوقدنهيو!ي:2(

الكتابينففي،لليابانمكتوبسجلأول،الأولالكتابمعويؤلف(،لليابان

يوجدكما،السياسيةوالقيموالفضائلوالتكوينالآلهةفيالشنتوعقيدةعنكشف

الفد!كة)3(.اليابانعنالخرافيةوالحكاياتالقد!كةالأساطيرأهم

تستخدمهاكانثالتيالصلواتطقوسويتضمنم،279عامدونالذيا!شيكي:(3

ندكلاَ)4(.الكهنةطبقة

سامي/الأديانوموسوعة3،028:العركطمحمدد./والوضحيةالسماويةا،ديانموسوعة()1

.2313:شقراابو

.saislamالإنترنتعلىموفع()2 coml4lshanto. htmttup.س.

.16:السحمرانيد./والشتموبة،3283:العريمحمدد./والوضعبةالسماوبةالأدبانموسوعة()3

.السابقانالمصدران()4
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الثالثالمبحث

الشنمويةعقاثد

الألوهية:فيالشنتويةعقيدة:الأولالمطلب

التوحيدلعفبدةفليسواحد،ب!لهالإقرارالىتذهبلممعنقدهافيالشنتوبة

المعابدلهابقيمونالتي،والمعبوداتالآلهةبتعدديؤمنونهمبلالشنتو،عندمكان

يشكلنالكامييقدسونها،الخاصةبالطقوسويقابلونها،والأصناموالتماثيلوالهياكل

الشنتوبة)1(.العقيدةحولهندورالذيالرئيسيالهور

فالاله،الألوهيةفيالشتعويةمعتقدبوضوحتبينكوجيكيكتابفيالخلقوقصة

عندالآلهةأعظمتعدوالتي)اماتيراسو(،الشمسإلهاليسرىعينهمنخلق)ايزاناغي(

العواصفإلهخرجأنفهومن(،يومي)تسوكيالقمرالهخلقاليمنىعينهومنالبابانيين،

الشوين)2(.عندالأعظمالإلهيالثالوثكئلونالثلاثةوهؤلاء)سوسانووو(،

فيهاتتجلىالتيالمظاهرتعددبسببالش!وية،فيمكانالتوحيدلعقبدةليساذن

فتعددتبها،خاصبكاميظاهرةكلبينربطوافاليابانيون)الكامي(،الإلهيةالقوى

العقيدةأساسهيفالأرواح،عددهمحصر!كلكنلاعيثوكئرتعندهمالآلهة

الآلهةمنعددأأنيعتقدونالناسأصبححتىشيء،كلفيتسريوهي،الشنتوية

رقص،اذاووهجهالمصباحضوءمعوثرقصوساكنيهاالدارفوقلمحومالسماوية

)3(.غزالعظاماوسلحفاةقوتعةحرقخلالمنبالآلهةالاتصالالمرءوششطيع

.61:نيالسحمراأسعد.د/الننوية(1)

.3283::العرمحطعمدد./والوضعيةالسماويةالأدبانموسوعة()2

2،312:شقرا:ابوسامي/الأديانوموسوعة4258c::مفرجد./الأديانعالمموسوعةانظر()3

.63:العالمفيالأديانوموسوعة
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الخلق:قصلا:الثانيالمطلب

علىتعتمدوالتي،عندهمالخلقلعقيدةكاملاَعرضأكوجيكيكتابتضمن

القصةهذهومضمونبينهما،يصلجسرعبروا،رضالسماءبينالإتصالقاعدة

القصة:هذهفيجاءومماوالأساطير،بالخرافاتالشنتويةعقائدتعلقمدىعلىيدل

فيهيعيشكانزمنجاءحتى،تموتثم،أنثىاوذكرأتولدكانتالآلهةأن

الأرضيخلقاأنشابينالهينالىالأمرالآلهةشيخفيهفأصدرالآلهةمنالسابعالجيل

ايزاناكيفقامللانثى،)ايزانامي(وللذكر،)ايزاناغي(وهما،الحياةعليهاويقيما

الهيطهذاوسطصلبأشيئاَيجدعلهالمحيطفيبالجواهرالمرصعالطويلرمحهبوضع

أخذتإذاحتىرمحهرفعأنوما،الخلقويخلقاالحياةويقيمالهمامقرأيتخذلكي

وامتدت،والتصلببالتكاثفثمومن،بالتجمعالرمحهدامنالمتساقطةالماءقطرات

الالهاننزلثمومن)اناغورو(،جزيرةنفسهاهييابسةشكلعلىالمحيطصفحةفوق

يرىمنهماكلكأنبداحتى،الأرضأقدامهماتلامسانوما،الأرضسطحإلى

أقامثمومن،الحبوهوألاينتابهماكريبشعوربدأوحينها،مرةلأولالآخر

دورتهماكلاهمامنهيبدأنحتى،الجزيرةهذهعلىضخماَنصبأ)أيزاناغي(

.اخرىمرةعندهليلتقيانيعودانثم،الجدبدةالأرضلهذهالاسنكشافبة

طولعلىطريقهيأخ!منهماواحدكلكانوبينما،دورتهمنهماكلوبدأ

تملأالفكرةهذهفبداتبينها،فيماوتنناسلتتزاوجالضفاحكيفلاحظواالشاط!،

وألمجبثالالهان،تزوجوفعلأ؟؟الضفادعمثليفعلانلالماذافتساءلارأسيهما،

ثمومن،اليابانجزرمجموعهمإبنأ،عشرينوأربعةومائتينألافاربعة)ايزانامي(

الثفبمنتساقطتماهي،وحيوانونباتأشجارمنالجزرهذهعلىوجدماكل

يكونجديدأابنأيخلقاأنقرراثئمومنالأساطير،قالتكماالسماءفيحدثالذي

النارإلهأخرهاكانالهاَوثلاثبنخمسة)إيزانامي(فولدت،الأرضلهذهسيدأ

الهبركلفقام)إيزاناغي(اغضبمما،ولادتهعندأمهأحرقالذي)كاكوتسوشي(،
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)1(.الآلهةمنالمزيدمنهفتكونالنار،

منيصدرمزعجاَطنينأيسمعونصارواالثلاثةالآلهةأنالمقدسكتابهمويروي

اَلهةيؤرقكانالطنينوهذاواشجاروسهولوصخورجبالمنالأرضعلىماكل

المشكلة،هذهعلىللقضاءحلولعنوالبحثالأمرلمناقشةناجتمعواالسماء،

تقدمث،النقاشفيأصواتهمارتفعتوعندما،الأرض.علىوالهدوءالسلاملارساء

ليجعل)ئينجي(حفيدهاترسلأنعليهمواقزحتاليهمالشمساله)اماتيراسو(

إلى)نينجي(حفبدهاب!رسالفعلأفقامت،الجميعفوافقعليها،والسلامالهدوء

كركلةاحجاربينهاومن،الثمينةوالهداياوالنصائحالبركاتمنحتهانبعدالأرض

.خالدةسماويةومرأةخالد،وسيف،شفافةوكراتالسماء،سلممناقتطعت

الأرضحولرحلةفيأخذهالذيالحقولرباستقبلهالأرضعلىوهناك

قصرهيبنيأننينجيقررالوقتذلكوفي،السلامإلىويهديهانينجيسيحكمهاالتي

وعندماالزهور،حدائقجانبالىقائمةحسناءرأىوهناك،المقدسةالأماكنأحدفي

الزهورصنعومهمتى،المقدسالحيلملكابنه)كونوهانا(أنا:قالتتكونمنسألها

نأالارفضولكنهيدها،لطلبوالدهاإلىوتوجهنينجينأحبها،الأرضتغطيالتي

يجدفلمالصخور-إلهوهيوقبحهادمامتهامن-بالرغممعهاالكبرىاختهايزوجه

ممااكثر،الحسناءالصغرىيحبكانولكنهبالأختين،الزواجسوىبديلأبننجي

بالانتفام)2(.وتوعدتالكبرىأغضب

تهربوجعلهاصرابهاأفقدهامماالحسناء،زوجنهعلىالغيرةكثيريننجيوكان

منكاناولاد،ثلاثةخرجاللهبالسنةبينومنالنار،نفسهافيونشعلكوخالى

وهمالميكادو،منالحلقاتمتصلةمقدسةسلسلةمنهنسلسلتالذي،هوريببنهم

c69-56:العالميانموسوعةوانظر261-44265::مفرجد./الأديانعالمموسوعةانظر()1

/الأدبانوموسوعةX682-3582::العرع!محمدد./والوضعيةالسماويةالأديانوموسوعة

.16-22:السحمرانياسعدد./والشتموية،2313،314:شقرا:ابوسامي

.16-22:السحمرانيأسعدد./الشتموبة()2
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يعدالذييننجي،حفيدهوالميكادوفكان،اليابانعرشعلىجلسواالذيالأباطرة

.م)1(.ق066عامبشريامبراطوراول

نأبقولهامقدسأ،كائنأالإمبراطورمنتجعلأنالشسّوعقيدةاستطاعتوبهذا

الولاءهوالدينيواجبهمبأنبؤمنوناتباعهافصار،الشمسإلهحفيدالميكادو

بالحباعمافهمفييحسونجعلهممما،اليابانوانهارووديانلجبالوكذلكلإمبراطورهم،

عندهم.مقدسأجبلأفوجيجبلكانهذاوشمبب،اليابانتضارش!لجميعوالعشق

الموتبعدالحياة!الاثشتويةعقيدة:الثالثالمطلب

وهي:،الثلاثةوتقديسالوجود،فيماكلفيالكاميفعلعلىالششوديانةتركز

،الموتبعدماللحياةعندهمإهتمامفلا،الامبراطوريةوالعائلة،والأسلاف،الشمس

عندمكانللاخرةفليسالأمور،هذهعنيتساءلوناوالأمربهذايهتمونلانراهملذلك

)2(.الموتيعدكاأتباعهيهتملا،التوجهاتأرضيدينهيبلالشسّو،

الىالمنوفىالجسمنهايةهوالموتأنيلي:كات!لخصالآخراليومفيوعقبدتهم

وتصبحلتنطلقالماديةقيودهاجميعمنسراحهااطلقفقدالميتروحأما،ملوثةمنطقة

يعتفدكما)كامي(،الىبنحولميتفكل،الطبيعةتكوينفوىمنجزءأأخرىمرة

البراهما)3(.معالروحبانحادالهندوس

الأقصىالشرقاديانمعتقداتعنكئيرأتبتعدلمالشنتوديانةانيعنيوهذا

كانثولكنهامنه،جاءتالذيالأصلالىالروحرجوعفي!والبوذية)الهندوسية

.الأرواحبتناسخاعتقادهاعدمفيالأديانهذهبينالوحيدة

السابق.المصدر)1(

.24:السابقالمصدر)2(

317.:المبسرةا،دبانموسوعة()3
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الرابعالمبحث

الشنتويةوالعباداتالطقوس

وطقوسها)1(:الصلاة)الأولالمطلب

منوفمهيديهبغسلثمالمعبد،الىبالذهابالشنتويةفيالصلاةطقوستبدا

ثم،توسلاتهتقديماثناءوينحنيبيديهيصفقثمالمعبد،حرمداخلطبيعينبعماء

وهي:الأربعةالعبادةشروطيتبع

السكاكيشجرةعنبفرعالكاهنيلوحبأنوذلك)هاراي(:التطهرفعلأ-

المتطهر.رأسالىمنهاورقةأوالمفدسة،

عنأستعيضوقد،الشرابأوالحبوبمنيتكونوالدي)ثبن!(:الفرباننقدبم-2

شجرةمنغصنصورةفيرمزياَيكونقدأو،بالمالالحاضرالوقتفيذلك

السكاكي.

المقدسةالإلهيةللكلمةالعابدترديدعلىالصلاةوتقوم)نورينو(:الصلاةطقوص3-

-شببهةخاصةرقصةتأدبةاثناءفي)كالمجا-كاري(،أو)كامي-حاركاري(عندهم

فتياتبتأديتهاتقوم)الكاجررا(،تدعىالصوفيه-عندال!كرحلقاتبرقصة

الكاجورابرقصمهمتهنتتمثلالشنتويةالمعابدفيكاهنات-وهن)الميكو(

منالهيكلويخدمن،عذارىيكنانويجب،الزواجحفلاتفيالكاهنومساعدة

(.سنواتأ)5-0

هذهوتتبع،الكاميمعالطعامتناولالىاشارةوهي)نبوري(:الرمزبةالولبمة4-

المخمر.الأرزشرابمنمصنوعوهو،المقدس)ميكي(شرابتناولعمليةالطقوس

وموسوعة2،053:زكار:سهيلد./الموسوعيوالمعجم4316317X:الميسرةالأديانموسوعة()1

3287::العركطمحمدد.،والوضعبةالسماويةالأدبان .286c
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علىوهي)كايورا(،للمعبدالمقدسةالرقصةأداءيطلبمنالمتعبدينومن

القدكلة.اساطيرهممنمسنمدةطربقةوثلائينخمس

النصوصهذهومن،البشريةبالمطالبكالباَنصوصهاتنحصرعندهموالصلاة

التالي:النص

المهبمنالالهايهاالمقدسحقلكفيهناكشيء،كلوقبلأولأ

التيالأرزمنالأخيرةالحبةليتسيحصدونها،التيالأخيرةالأرزحبةليت

بفضلك،تزدهرالحبةهذه...ليتسواعدهممنالمتساقطالعرق!باتستحصد،

الثمرابفيالثمراتأولىفتكون،الكثيرةالأيدياليهاتتوقالتيالأرزسنابلوتنفتح

.النباتوأعواد

)1(:المحنعبادة:الثانيالمطلب

الهنديةالكلمةمنبدورهاوالمشتقة)تشن(الصينيةالكلمةمنمشتقة)زن(كلمة

ايسسهاالتيزنمدرسةركزتوقدالتفكير،أوالتأملتعنيالتي)دهيانا(السنسكريتية

الوعي.إيقاظطريقعن،مباشرةبطريقةالاستنارةمرحلةبلوغعلىايزي()ميون

ألافستةحالياUjَ،فرقةعشرةخمسالىبعدفيماالفرقةهذهانقسمتوقد

،العبادةهذهعليهاقامتالتيالأصليةالفكرةتوضحعدةكتبالزنولعقيدة

بالسبفالقتالفيمشهورزنمعلممنطلبالفتيانأحدأن:القصةهذهومضمون

فترةطوالشيءبكليضحيبأنالمعلمأمامالتلميذوأقسم،تلميذهبصبحان

الىيحتاجالتدريببأن:المعلمفأجابه،ممكنوقتبأسرعساموريليصبحالتدريب

ليلاَيتدربسوفبأنهالمعلمعلىعرضلكنهالتلميذ،احبط،سنواتعشرفترة

ونهارأليلاَتدربلوبأنهالمعلمفأجابه،المطلوبةالمدةنصففيالمهارةليكسبونهارأ

السبيل،هذافيطاقتهكلوضععلىالشابفأقسمسنة،ثلاثينالىمحتاجأسيصبح

928-392.:+لم:العرع!محمدد./والوضعيةالسماويةالأديانموسوعة()1
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الحيةالوضعيةالأديان

وجودهيثبتأنالفتى.....فأرادسنةستينالىعندئذسيحتاجبأنهالمعلمعليهنرد

نأدونوغربلتهالأرزبفرطيقوم)زازن(الجلوسوضعيةفيسنواتثلاثللمعلم

ووتفخشب،منسيفومعهالمعلمنسللبوموذاتمطلفاَ،السيفخلالهايرى

الوراء،الىفيهايلتفتمرةكلفيبالسيفالفتىيضربالمعلمو!ار،الفتىخلف

فأصبح،لحظةكلفيومتأهبةمتنبهةالفتىحواسصارتحتىذلك،علىواستمر

اَخر،.الىونتمن-أوتوماتبكيةبصورة-جسمهعلىالمنهالةالضرباتينلفى

الدائم،والتأهبالإنتباهحالةفيأصبحاوفكرهالفتىجسمبأنالمعلمتأكدوعندما

عندئذ،وركباتهبأفكارهمكترثوغيرالتأهبدائمواعيةلاوبصورةانهأخر،وكعنى

تلقيأنالسامورياكتشفوهكذا،بالسيفالقتالفنعلىالفتىبتدريبالمعلمبدأ

ولهذاتفكير،الىتحتاجلا،وحدسيةمباشرةبصورةيكونأنيجبالقتالفيالضربات

العسكرية.الملكاتفيعاليةقيمةذاتعسكريةفضائلمدرسةالزنصارتالسبب

جلوسعنعبارةهيوالتي?b?العباهلىهتؤديخاصةمعابداللزن(قامتوقد

لتحريروالجاهدةالعينيناكماضفيهايتم،صامتةنأمليةجلسةفيوالفدامىالمبندئبن

إلىالوعيعالممنالشخصفينتقلفارغأ،كلهالعقليصبح!يثالأفكار،منالعقل

وخلال،حولهلمنيلتفتفلاجدأ،عاليةتركيزنقطةالىينتقلعيث،اللاوعيعالم

جزءأأيضاَهناكولكن،التأملتركفيويرغبيعانيمنكجزءأأنيحدثالتأمل

أصبحتقدنكونواحد،جزءالىالجزأينيتحولوعندما،تتماسكأنيريدكمنك

الحقبقبة.سجيتكعلى

يدهوفيمحددهدفلمحويتجهوتراهالجالسينعبرراهبيدورالتأملوأثناء

نبرن،المنأملينأحدكتفعلىترفعوهيالعصاصوتيأتيوفجأة،رفيعةعصا

مغالبةعلىالمتأملينوتساعد)كيساكو(،تسمىالعصيوهذه،القاعةعبرصداها

يضربأنبنفسهالمتأملينأحديطلبوأحياناَخاطع،جلوسوضعتعديلاوالثعب،

المتأمل.ارادةبغيرالضربةتكونوأحيانأبالعصي
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الثالثالباب

الخامسالمبحث

السنويةوالمناسباتالمهرجانات

الىالرسميةالمناسباتمنوغيرهااليابانيةوالعطلاتالمهرجاناتتصنف

السنوية.المناسباتوتعني()نينتشوغيوجيو،المهرجاناتوتعني()ماتسوري:صنفين

الى)الماتسوري(المهرجاناتتحملهاالتيالرمزيةالمعانينعود:المهرجانات

بالنهايةمشنقةالمعانيوهذه،الروحيةوالسعادةا،رزبزراعةترتبط،مقدسةأصول

تحقيقأجلومن،الموتىأرواحواسترحامالآلهةلاستعطافالشمتوديانةطقوسمن

وتصنف،المواسمتغيراتمعتتزامناليابانيةالمهرجاناتف!نلذا،ناجحزراعيموسم

الأربعة.السنةلمواسمطبقأ

الاتصالحالةفيهالمشاركيدخلحيث،رمزينشاطهوبالأساسفالماتسوري

وكلكننا،المهرجانفعالياتفيللمشتركينبعشاءمترافقةوتكون)الكامي(،الإلهمع

الروحيالمضمونطمسقدالماتسوريفيالتجاريةوالمنافعالمرحةالعناصرأنالقول

كبير.حدالىلها

مقتبسةوموسميةسنويةدينيةطقوسوهي)نيمتشوغيوجي(:السنويةالمناسبات

ومرتبةموسميأتنظيماَمنظمةالطقوسوهذه،والبوذيةالصينيةالأصولمنالواقعفي

منكبيرعددولاهدهايحضرهاالمناسباتجميععلىيحتويسنويتقويمشكلعلى

وقدواحد،أنفياليابانأرجاءكافةمنتأتيالتيالغفيرةوالجماهيرالعائلات

تقويمإلىتشيروكانت،هيانعهدفيمرةلأولإنينتشوغيوجي(العبارةاستعملت

)1(.الإمبراطوريالبلاط

.113-117:وحضارةوشعبدولةاليابان)1(
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الحيةالوضعيةاذديان

الأصولذاتهيانفزةفيسائدةكانتالتيالسنويةالمناسباتمنوالكثير

المناسباتتلكبينومن،اليومإلىتشاهدتزاللاشعبيةتقاليدالىتطورتالصينية

تانغونوسيكوأمثلتهاومن(،موسمية)مهرجاناتالخمسالسيكوالرئيسيةالسنوية

وذلك،الشريرةالأرواحلطردتسخيرهالناساعتاداليومهذاوفيالتانغو(،)مهرجان

لطردها.بالآلهةالتوسلخلالمن

ذلكLPIوبالتاليالحاربين،طبقةقيمتوضحمناسباتظهرت،هيانفترةوبعد

خلالمنالتطبيقفيوتوسعت،المتنوعة)نينتثوغيوجي(طقوسعناصرفيتعديلالى

استمروالتي0016x-1868()الفترةخلالاستمرتالتي)ايدو(فزةخلالالمدينةأبناء

التيغوسان()شيتسيالمعروفةالعادةذلكومثالالحاضر،الوقتالىتطبيقها

الذكورالأطفالاصطحابفبهايتمحيث،الامبراطوريالبلاطشعائرمناستمدت

للاحتفالالمعابدإلىسنوات(7-)3عمرمنوالإناث،سنوات(5-)3عمرمن

إليم(،)شيتوسيسمىالحلوىمنصنفاَالأطفاليعطىكما،السنهذاببلوكهم

مرسومكيسفيموضوعةوصفراءحمراءحلوىتغطيهارقيقةخشبيةقطعةمنيتألف

والسلحفاةالكركيطائرأنبذكرومما،والسلحفاة()الكركيلطائرصورةعليه

بالصحةالأطفالتمتعامنيةإلىالحلوىترمزحينفي،اليابانفيالعمرطولالىيرمزان

ونضجهم.

(،)النجممهرجانأيضأوشممىباتا(،)تاناكهجرانكذلكيحتفلونواليابانيون

ثصورالتي،الصينيةوالأساطيرالبابانبةالمعتفداتببنتجمعالمهرجانهذاومراسم

منالسابعاليومفيواحدةمرةويلتقيان،التبانةدربمجرةجانجيعلىيقعاننجمين

تجمعالورقمنقصاصاتعلىامنياتهمالناسيكتبحيثعام،كلمنيوليوشهر

ككنحتى،واضحةمواقعفيوتوضع،الخيزرانبفروعويرفعونها،الوانخمسةبين

)1(.الأمنياتتلكتحقيق

السابق.المرجع()1
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الثالثالباب

السادسالمبحث

الشنتوعندالهياحل

جنوبكم003بعد-علىالهادكطالمحيطعلىبقعالذي)7بس(مدبنةهيكل

يعدولذلك)اماثيراسو(،الشمسلإلهالشنتوبةالديانةاتباعاقامهطوكيو-،غرب

حياثهم،فيواحدةمرةولوالشنتويوناليهايحجالتيالشحتويةالهياكلأهممنعندهم

الأولوللجد،الشمسالهلعبادةمخصصداخليهيكلمنالهيكلهذاويتكون

الإمبراطرربة))(.للأسرة

الشمالمناميالخمسةويبعدالشنتو،عندهيكلاقدم)تيشا(هيكلويعد

تجاريأسوفأبداياتهافيأزمومدبنةوكانتأزمو،عشيرةهيكلوهوأزمو،عنالغربي

هامدينيمزاركونهاإلىشهرتهاترجعولكنبها،الهيطةالزراعيةللمنتجاتهاماَ

هناكيجتمععامكلمنالأولتشرينشهرفيأنهالأسطورةتقولإذللثشتوين،

هذايسمىولهدا،الزيجاتويعقدون،عظيملقاءفيالبلادانحاءجميعمنالكامي

الكامي(.مع)شهرأي(زوكي-اني-)أزموكاميالشهر

الشمالأما،الشرقنحوواحيانأ،الجنوبنحوعادةالشمتويةالهياكلوتتجه

ف!نهالهيكلمنالمتعبديقتربوعندما،يعتقدونكمامحظوظةكيرمناطقفهماوالغرب

منمجموعةعبر!كرالأحيانبعضروفي)توري(،عندهمتسمىالتيالهيكلببوابةكر

يتبرعالتيبالمصابيحمملوءوكلهالهيكلالىطريقكلتد)توري(البوابةوبعد.البوابات

صبنيان،اسدانأو،كوريانكلبانبحرسهالأحيانمنكثيرفيوالهيكل،المتعبدونبها

هوالئعلبانلاعتقادهموذلك،الثعلبتمثالفيحرسهاالأناريهياكلباستثناء

4268c::مفرجد./ا،دبانعالموموسوعة27،:426السحمرانياصعدد./الشت!وبة()1

3.287::والوضحيةالسماوبةالأدبانومودوعة317X:المسيرةالأدبانوموسوعة
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الحيةالوضعيةالاديان

كلهياكلاتامةمنالهدفكانتالتيالخصوبةرمزكذلكوهوالكامي(،)رسول

)1(.لأناريا

لأولخصصوالذي،الضخمالجميل)ميجي(معبدطوكيوفيالآنويوجد

طوكيوفيالموجود)ياسوكوني(معبدوكذلك)موتسوهيتو(،معاصريابانيإمبراطور

)2(.الوطنعندفاعأماتواالذيالعسكريينلأرواحكرسالذيأيضأ

)رفيدعىرفامامالأسرةنجلساذ،المنزلفيالعبادةطقوسممارسةو!ككن

زوايامنزاويةفييوضعالرفوهذا،الرفعلىالإلهيعنيدانا()كاميأو(كامي

يوضعوعادةمساء،وكلصباحكلالقرابينالرفأمامالصلاةأثناءفيوتقدم،المنزل

الرموزومن)المرأةإ،هيشيوعاَالرموزهذهوأكثر،المتوفرةالشستورموزالرفعلى

ويضملحفيدها،)اماتيراسو(قدمتهاالتيالهديةإلىوترمزان،والجوهرةالسيفأيضاَ

الأرز)3(.إله)إيناري(وتمثال))ماتيراسو(تمثالالرف

منفأصبحت،عندهمركيزةأهمتزالولاالشنتوديانةفيشكلتاذنفالهياكل

الامبراطورحتىوالمستوياتالأعمالكلمنفاليابانيونالأسام!ية،الوطنيةالتقاليد

)4(.لطقوسهموفقاَالهياكلهذهبفصدونوالأطفالوالحكام

السابق.المصدر)1(

288.ك3:العرعيمحمدد.:والوضعيةالسماويةالأديانموصو()2

3.288::السابقالمصدر)3(

92.،28:السحمرانيأسعدد./الشنتوية()4

-487-

http://www.al-maktabeh.com



الثالثالباب

السابعالمبحث

الشنتوية!والزواجوالاشرةالمرأة

وطقوسهالزواج:تولاالمطلب

عليها،الدينيةالهالةاضفاءخلالمنيتمانيجب،الشنتويةفيالزوجيةالحياة

المدنيةبالدوائروليس،الشنتويةوالمعابدالهياكلفييكونأنلابداليابانفيفالزواج

معبدفيالزواجينماذ،المعاملاتبعضلتوثيقلاحقاَدورهابأتيالتيالحكومبة

يتناولئمومنالمعبد،جنموامامويركعانالراهبامامالعروسانفيقفشنتوي،

يقدمالذيالمخمرالأرزمنالمصنرعالوطنيالمشروبوهو،الساكبةمنكأساَالعروسان

منكلويقوم،الأسرتينافرادمنعددعضورالراهبيباركهوالذي،الزواجلآلهةقربانأ

يعنيالششوية،الدبانةفيثلاثةفالرقم،مراتثلاثالساكبةمنقليلبارتشافالعروسبن

))(.الدعواتتستجاببسببهللالهةمحببرقملأنه،الطيبالحظ

والأسرةالمرأة:الثانيالمطلب

فيوأسهم،الزمنمعنماشنتويتراثعلىيقوماليابانفيالأسرةنظام

الأبوبنتكربمويتمبنضامنها،اليابانيةالأسرةنتميزحيث،الاجتماعيالاستقرار

إعطاءفيالمشاركةأوواحد،منزلفيمعهمواسكانهمالأبناءقبلمن-المسنين-

الاستقرارفيأسهممماأبنائهما،عنمنفصلينيعيشانكاناإنلهمماليةمساعدات

الوحداتوبنت،الضرائبونظمتا،مر،هذاالحكومةشجعتوقد،الأسرةلحياة

نهضةفيهذاكلأسهموقدمعأ،والأبناءالآباءلسكنخصيصاَالمصممةالسكنية

الثانية.العالميةالحربفياصابهاالذيبعد،اليابان

94.:نيالسحمرااسعد.د/الثشوية(1)
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i الحيةالوضعيةفىديان

ومنهذا،يومناحتىاليابانيالمجنمعفيالأنثىمنكثروامتيازاتدوروللذكر

نأككنلاوالأجدادالآباءتقديسأنعلىتنصالتيالدينيةمعتقداتهمفيماذلكأسباب

.اليابانفيالمرأةعلىالرجليقدمذلكعلىوبناءالذكور،والأحفادالأبناءإلابهبقوم

التغيراتعلىبناء،المرأةوضعفيالتغييركيفيةحولأمثلةيعطياليابانيوالتاريخ

،السادسالقرنبدايةففي،والخارجالداخلفيالسائدةوالدينيةوالاقتصاديةالاجتماعية

انعكس،المراةشأنمنالتقليلتدعمالتي،والبوذيةالكنفوشيةالمفاهيمقبولتزايدومع

ولكن.اليابانيةالعائلةفيالأبويالنظامتقويةلمحوالنحولوعزز،المراةأوضاععلىذلك

الىبالإضافة،للمرأةالعملونرصالنعليمية،الفرصازدادتالثانبةالعالمبةالحربمنذ

والماليالفكريبالاستقلالأخرىمرةاليابانيةللمرأةسمحمما،القانونيوضعهافيتحسن

أمورتفومعاتفهاوعلى،الأسرةفيالأساسيةالركيزةهيالآنالبابانيةنالمرأة،الرجلعن

منكلنعهالاذلكولكن،الخاصمصرونهوتعطيهزوجهاراتبتستلمانهاحتى،الأسرة

)1(.المطاعالسيدفهواوامرهوتنفيذهلوالإنحناءزوجهاطاعة

أسرتها،لشؤونلتتفرغالزواجبعدعملهامنللاسثقالةتميلاليابانيةوالمرأة

مقابلبدونذلككانلوحتىفيه،إضافيةأوقاتاَويقضيعملهيقدسوالرجل

الزوجةانحتىلزوجها،تقديرهامنويعززالمرأةرضامحليكونالأمروهذا،مادي

زوجهاعودةلأن،الأملوخيبةالاحباطيصيبها،المنزلإلىمبكرأزوجهايعودالتي

بها.يعملالتيالمؤسسةفيالمهمةالعناصرمنليسأنهجيرانهاأمامتعنيمبكرأ

داخلالأدوارف!ن،الزواجبعدالعاملاتالنساءعددإزديادمنالرغموعلى

بالدعمالمسؤوليةويتحملالعائلةبقودالذيهوفالزوج،واضحةتزاللاالعائلة

مسؤوليةعاتقهاعلىتأخذالزوجةليدع،عملهعلىرئيسيبشكلويركز،المادي

لاالشنتووشريعة.اليابانيالجتمعفيقليلةالطلاقنسبةف!نلذا،والأطفالالبيت

اليابانيةفالمراة،عندهمبهمعمولغيركاندان،تقرهبل،الزوجاتتعددتعارض

لزوجهاالمرأةببنما،الزوجاتتعددفيالرجلعقثئمومن،الذكوريبالمجتمعتسلم

ففط)2(.

19-39.;:وحضاروشعبدولةواليابانc52-44:السحمرانيأسعدد./الثتوبة(1)

السابق.المصدر()2
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الثالثالباب

الثامنالمبحث

المعاصرةالشنتوية

أنهاالا،الأولىالأصلبةالديانةهيفيهاالشتموبةنعداليابانأنمنبالركم

أولالبوذيةكانتالسادسالقرنففي،البوذيةوالعقائدالأفكارمنبالعديدتأثرت

الثقافيتأثيرهازيادةإلىأدىممامبكر،وفتفيالباباندخلتالتيالديانات

اعتناقعلىاليابانيالث!عبمنالجماهيرواقبال،اليابانعلىوالدنحطوالاجتماعي

احدانبل،الوقتذلكفي.الناسوحدةأساستمثلأصبحتحتى،البوذية

وتذكر،والمدنيةالقوميةالقوانينصلبفيالبوذيةالأخلاقأدخلاليابانفيالأباطرة

راهباَ.نفسهمنليجعلالعرشعنطوعاَثنازلالأباطرةأحدأنالروايات

جديدةحلةمعتقداتهانلبسأناسنطاعت،اليابانإلىالبوذبةدخلثوعندما

فيمكاناَأخلتكما،الشنتويةمعابدفيألهتهابعضوادخلتبالأساطير،وغنيةمتميزة

اليابانيونيدينوبدلكو)أمانيرالسو(،بوذابينالدمجبقصدللشنتومعابدها

ومدرسةمذهب()001منأكثرعلىوتتوزع،الغالبف!بالبوذيةالممزوجةبالشنتوية

))(.دينية

،مفرجد./الأديانعالموموصوعةالعرمحط،محمدد./والرضعيةالسماويةالأديانموسرعة(11

السحمراني.اسعدد./والشتوية،العالمفيالأديانوموسوعة
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الخامسالفصل

السمخديانة

السيخنشاة:الأولالمبحت

)ناناك(بعدالسيخ4الثانيالمبحث

انتشارالسيخأماصن:الثالثالمبحث

المقدسلاالسيخحتب8الرابعالمبحث

السيخعقالد:الخامسالمبحث

الإلهيئعقيدتهم:أولاَ

السيخعندوالاندماجوالخلاصالتناسخ:ثانياُ

ومعابدهمالسيخشعالر:السادسالمبحث

4 ? jlالخمسةالكافات

والمعابدالصلاة:ثانيأ

صاحب()غرانتلكتابهمتقديسهمثالثأ:

الجماعيةالمادبة:رابعأ

الحح:خامسأ

الزواجطقوس:سادسأ

والموتلولادةا:سابعاَ

السيخيالمجتمعيئوالمراةالأسرة:السابعالمبحث

http://www.al-maktabeh.com
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الحيةالوضعيةالاذيان

اذولالميحث

السيخنشأة

منها:للسيخثعاريفعدةذكرت

القرنوبدايةعشرالخامسالقرننهايةفيظهرواالذينالهنودمندينيةجماعةأنها

الدياننينمنشبئأفيهانزعمواوقدجدبد،دينالىداعبن،الميلاديعثمرالسادس

كلمة)سيخ(وكلمة(،مسلمونولاهندوسالاشعارتحتوالهندوسيةالإسلامية

()1(.التابعأو)المريد:تعنيسنسكريتية

مؤسسوأنالتلميذ،أوالمتعلمهو:(Siالالطالسيخللفظالحرفيالمعنىأنوقيل

اسمأفكارهاعتنقتالتيالجماعةعلىيطلقكانولذلك)ناناك(،هوالديانةهذه

)2(.السيخاسمعلبهايطلقأنقبلوذلك،ناناكمعالمتحدونأيباننبز()ناناك

)نتشارنتيجةنشأتالتيالجديدةالمذاهبمنبأنه:السيخيةعنأخرونوقال

منالرهبانبعضوتأثر،دراستهعلىأبنائهمنالكثيرداقبالالهندفيالاسلام

)3(.وعقائدهبتعالبمهالهندوس

وموسسها4السيخنشأة

الرئيسالمؤسسهوالدفى،الإنتماءفيالهندوسيالمولد،الهندي)ناناك(يعتبر

.2766::والمذاهبالأدبانفيالمبسرةالموسوعة()1

.174:العرىعمدد./الحيةالوضعيةالديانات)2(

.ا:الساموكسعدوند./القدكلةوالمعنقداتالأديانموسوعة()3
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عرفت،والهندوسيةالإسلامبيندمجتجديدةديانةايجادحاولفقد،الديانةلهذه

(.)السيخأو()السكبمذهب

تبعدالتي)تلفاندي(قريةفيهندوس!نأبوينمن()9146عامناناكولدوتد

قضىحيث(،صاحب)ننكاناباسمالآنونعرفالاهور(،كربجنوبميلاَاربعين

)1(.القريةهذهفيوشبابهطفولته

يقومانيكرهكانولكنه،الدينبدراسةاهتمالشبابسنفيأصبحوعندما

حدامما،القوتيكسبأنأجلمنيعمليجعلهانعنعجزاباهإنحتىعمل،بأي

كارهأظلالفتىلكن،وعائلتهزوجتهمسؤوليةيتحملبذلكلعلهتزويجهالىبه

الىيذهبأنمنوبدلأ،حكوميكموظفعملألهوجدأباهانمنبالرغمللعمل

أشعارويقرأ،شعبهعقيدةفيويفكر،يقظةأحلاميحلمالغاباتالىينطلقكانعمله

معبقواوابنيه)ناناك(زوجةان:اخرىمراجعتذكربينما)كبير(.و)راماناندا(

يؤديراحوهناك،حكوميةوظيفةلتسلم)سلطانبور(لابلدةالىوذهب،والديه

بلدتهمنمسلمصديقاليهوانضمالدفى،والزتيلالصلاةفيالليلويقضي،واجباته

ل!نشادفرقةاسساومعأ،التبشيريناناكعملفيمهمأثرلهكانالذي)ماردانا(،هو

مختلفمنوهندوسمسلمونيقصدهكانشجيمطعماقامةفيمعاَوتعاوناالدفي،

.الناسمعاتصالأوممع)ناناك(دأمنذلكوكل،الفئات

مكلفانهمدعياَليظهر،ايامعدةالأنظارعنإختفىعمرهمنالثلاثينوفي

بداتروحيةخبىةلهحصلتإذغابةوسطنهرفييستحمكانوانه،الإلهمنبدعوة

الالهيةالحضرةإلىوانتقلالأشجاربيناختفىأنه:الروايةوتقول،الرسالةبعدها

سعيدأ،جعلتكلقدمعك،اناقائلاَ:وخاطبهمقدسشرابمنكوبأاللّهوأعطاه

إياك،يقلدونكالآخرينوح،باسميوبشرإذهبينبعك،منلكلالسعادةوسأمنح

هذهإليكفدمتلقد،والتأملالخيروفعلالصلاةمارسبل،بالعالمنفسكتلوثان

الدعاءبعدفيماأصبحتبصلاةتلفظناناكإنويقال.عليكلعطفيعلامةالكأس

.99شلي:احمدد./الكبرىالهندادبان()1
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الحيةالوضعيةالأديان

وغيرازلي،وهو،والخالقالحقاسمهواحد،الههناكوفيها:،للسيخالصباحي

الأبد)1(.الىيبقىوسوف،ورحيموعظيمبذانه،وموجودمولود،

للمسلمبنالمبعوثالرسولزعم--كماناناكباتالعلويالنداءلهذاوبناء

عبارتهلينطقالغابةمنخرجأبامثلاثةوبعدالاجنماعية،الطبقاتولكل،والهندوس

للدبنتبشيريةحملةبدابةنلكوكانت(،مسلمولاهندوسيهناكاليسالمشهورة

)الغورو(،اصبحانهأعلن،بيتهالىناناكعادولما،العالميعمأنمؤمس!ةأرادالذي

ليسأنهوهي،الجديدةالعفيدةمعلمهو:فقالالغورو؟هوماولكن:زوجتهوسألته

)2(.اسلامولاهندوسيةهناك

لمالنجاحلكنوشمالأ،جنوباَوكشميروسيلانالهندبلاديجوبناناكوراح

لكيدفعهممابابير،بقيادةالمغوليالغزوشهدانهويبدو،البنجاببلادفيالايحالفه

نهرضفافعلىثقعأرضبقطعةالأشخاصأحدثبرعذلكوخلال،رحلاتهيوقف

المتبقيةحيانهسنواتمعظمفضىحيث)كارتربور(،المسماةفربتهعليهافأقام)رافي(،

واسمهتلاميذهمنخليفةمكانهعينأنبعد953dعامماتأنالىالقريةهذهفي

أصبحتالقريةهذهأنبالذكرالجدبرومن(،الثاني)المعلماوالغورووجعله)أنفادا(

فيها)ر(.معبدأولأتامواالسيخلأنوذلكبعد،فبماالسبخعندمقدسأمكانأ

بل،والهندوسالمسلمينبينالثقريبكحاولةفاممنأولهوناناكيكنولم

الهندفيظهرتوالتيالبهتكية،بالحركةثأثرالذي،)0144-1518(كبيرذلكالىسبقه

هذهازدهارزادوثد)شنكارا(،يدعلىالإسلاميالمدلمقاومةالميلاديالتاصمعبالفرن

للطبفاتسمحالذيوهوعشر،الرابعالفرنفي)رامانند(زعبمهايدعلىالحركة

مبادئها.واعثناقلوائهاتحتبالإنضمامالمسلمينوكللك،الهندوسمنالدنبا

افكارانإلاالبهتكية،الرسالةنشر)رامانند(تلامذةاحدوهوكبيرالىويعزى

174.:العركطعمدد./الحيةالرضعبةالديانات(1)

4.122::مفرجد./الأديانعالمموسوعة()2

174.:العرعطمحمدد./الوضعيةالديانات()3
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إتجهتعندما،الإسلاممقاومةفيالبهتكيةللحركةالأساسيالخطعنالمحرفتكبير

)1(.الهندوسيةوبينبينهمشتركةساحةايجادومحاولةللمصالحة

كمبشرةالهندوسيةبالجماهيراحتكتالإسلاميالتصوتحركةأنيذكرومما

شيوخاحترامالىمنهمكئيرأدفعمما،الهندوسفيالحركةهذهأثرتوقد،بالاسلام

وتقديسهم.الصوفية

الاسلاميبالتصوفالأخذب!مكانهالهندوسيأنالمتصونةمنكثيرورأى

العموموعلى،الإسلاماعتناقعلىلهتشجيعاَطقوسهفيوالإنخراطتعاليمهوممارسة

موتفوالنقشبندية(والقادرية)الشيشتيةالهندفيالرئيسةالصوفيةالطرقمنفلكل

أخيرأوانتهىبالنعايش،مرثمبالعداء،الموقفهذابداوقد،الهندوسمنمحدد

فيمهماَدورألعبتاوالصوفيةالبهتكيةالحركتينأنلمجدوهكذا،والتفاهمبالتسامح

)2(.السيخديانةعنهمانتجمماالعقيدتينتفارب

،والإسلامالهندوسيةبينمشزكةارضيةإيجادحاولمناولناناكيكنلمإذن

رامانند.يدعلىتتلمذال!ي،ذلكإلى)كبير(أستاذهسبقهبل

حيكتقدأنهكماكولده،الغموضويحيط،0144عامفيكبيرولدوقد

ثمالبراهمةمنلأرملةشرعيابنبأنهالمصادروتصفهوموثه،ولادتهحولأساطير

تختلفوالاسلاميةالهندوسيةالمصادرف!نلذا،المسلمينالغزالينأحدتربيتهعلىقام

فيالشيشتيةالطريقةأعلامأحد)تقي(للشيخمنافساَتعتبرهفالهندوسية،إليهالنظرفي

له.تلميذأتعتبرهالاسلاميةالمصادربينما،الصرفية

العقيدةعنذلكأخدوقدالخطايا،عمنوالخلاالحبالىيدعوكبيركان

تأثرهعلىيدلوهذا،عندهواضحاَالوحدانيةمفهوموكاناعتنقها،التيالبهتكية

كثرأخدفقدالإسلاممنأخدهماومع.وزنهلهكبير(دينأالإسلامإعتبرلذا،بالإسلام

فيالموجودةالطقوسيرفضفهو،العباداتمنواضحأموقفهوكان،الهندوسيةمن

:العالعبدخليلد./والسباميالدنحطالسيختاريخ()1

السابق.المصدر()2
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الحيةالوضعيةالأديان

طقوسمنوغيرهاالأصناموتفديس،الاسلامفيوالحجكالصلاة،والهندوسيةالاسلام

دينوأن،الصوابهووالطقوسالرسمياتهذهعنالابتعادانويعتقد،الهندوسية

)1(.وخداعزيفكلعنبالابتعادإلايكونلا،نعالىاللهإلىالمؤديوالخلاصالحب

أنهالا،جديدةعقيدةاو،جديدةطائفةتأسيسيحاوللمكبيرأنيذكرومما

أتباعهأحداسسها)كبير-بائثي(اسمنفسهاعلىأطلقتجديدةدينيةطائفةظهرت

وُصفحيث،وتلميذهكبيربينحوارعنعبارةمقدسكنابلهاو)دهارداس(،وهو

وبفكرة،سراسيةالبشرانبفكرةوأمنوا،الاسلامنيمنارفعبأنهالكتابفيكبير

حي)2(.كائنأبم!ايذاءعنوالبعد،التناسخ

،والاسلامالهندوسيةبينالتقاربفكرةصاحبكبيرأنهناالاشارةوتجدر

والتونيق)4(،الانتقاء)3(فكرةاصحابمنوهو،المغوليالسلطان)اكبر(عنيختلف

أكبرالإمبراطورحاول(،الالهي)الدينباسمعرفتجديدةعقيدةفكرتهعننتجوتد

فيجميعأوضمهاوغيرها،ومسيحيةومجوسيةوهندوسيةإسلاميةعناصرانتقاءفيها

ووفاةميلادعننحثلفة)كبير(ووفاةميلادأنإلىاضافة.واحدةوعقبدةواحداطار

بينماالثانيتاريخكانبينما،)0144-1518(لينماثاريخهكانفالأول)أكبر(،

)ناناك()5(.صاحبهاوفاةوحتىالسيخيةتأسيسبعداي،)1556-5016(

فينهجهعلىسار)ناناك(بأنالقولككننا)كبير(حياةعنذكرماخلالومن

.الأولالسيخمؤسسكبيرعلىنطلقأنكلكننابل،والأصولالأفكارمنكثير

السابق.المصدر()1

السابق.المصدر()2

فيجميعأوضمها،السائدةالعقائدمنعفيدةكلمنالأفكارمنعدد)خنيارنعنيالانتقاء:فكرة()3

واحد.نسق

ك!لك،والمنباينةالعقائدفيالمتشابهةالدينيةالأفكاربينالتوحبدمحاولةتعنى:الترفبقفكرة()4

العقبدنبن.بينمزكةأرضبةوابجاد،والاسلامالهندوصبةفيخاصة

السابق.المصدر()5
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الثانيالمبحث

)ناناكَ،ابعدالسيخ

لقبحملمنهمواحدوكلزعماء،تسعة)ناناك(بعدالسيخعلىتعاقب

وهم)1(:)الغورو(،

ا(،-4015552))ألمجاد(وهو،السيخزعامةعلىوالثانيلناناك،الأولالخليفةأ(

السيخية.في3ي!كرأثرلهليسولكنه،وفاتهقبلنفسهناناكالمهمةلهذهاختارهوقد

للشخصيةبلورةبعمليةبدأوفد4)9147-1574(داس()عمارهوالثانيالخليفة(2

وجوهوسائروالموتبالزواجالخاصةالطقوستحديدطريقعنوذلك،السيخية

الأنهارزيارةعلىالتركيزمعالأعياد،فيطقوسهمأثناءالاغتسالواعتماد،الحياة

.الهندوسمثل

بيندعوتهلنشرالريفإلىبالسيخانتقلحيثأخرتطورأالخليفةهذاأحدثوقد

مدبنةأصبحثالتي)أمريستار(مدينةوأسس،المدنبأهلمحصورةكانثأنبعدالريفيين

الدهى(.)المعبدوهوالاطلاقعلىمعابدهماهمفيهاوالتيالمقدسةالسيخ

وقدعمارداس،ابنةزوجوهو،)1534-1581(داس()رامهوالثالثالخليفة3(

كتابنصوصف!منهاخمسةوأدخل،السيخيالزاثالىأضيفتأناشيدألف

اللهفيتأملاتألفهاالتيالنصوصنضمتوقد(،غرانت)أديالمقدسالسيخ

له.شكلولاالأبصار،تدركهلاالذيتعالى

للمنصباختارهوقد،)1563-6016()أرجان(الخامسالغوروأو،الرابعالخليفة(4

مؤسسيمن!قويعدشابأ،يزاللاوهوالمسؤوليةواستلمداس(،)راموالده

معبدفيهاوبنى،لهوعاصمةمركزأ)أمريستار(مدينةفاتخذ،الأساسيينالسيخية

401-801.:السحمرانيأصعد.د/السيخية،البوذية،لهندوسيةا(1)
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الأكثرالموقعهذايومناحثىبزاللاوالديالذهي(،)المعبدالرئيسيالسيخ

المعئمد.المقدسكتابهمنصوصوضعالديهوأنهكما،السيخعندتداسة

مما،وجودهمتعززحيث،السيخيةتاريخفيرئيسيةمحطة)ارجان(عهديعدلذا

)جهانكيز(المغوليالإمبراطورفقامالهند،بلاديحكمونكانواالذينالمغولأغضب

.أم606سنةفيهماتحتىالسجنواودعهأرجانباعتقال

وفي)أرجان(،ابنوهو،)5915-1645(هارغوبند()الغوروالخامسالخليفة5(

،والعسكريالسياسيبوجهبهامناطقهمفيالسلطةممارسةإلىالسيخمالعهده

التيالأسسعلىالهافظةمنذلككلنعهمولم،مذهبهمفيجديدأذلككانوقد

.ناناكوضعها

السابقالغوروحفيدكانوقد0163x-1661()هارراي()الغوروالسادسالخليفة6(

وكان،سلفهسنهعماوالعودةالمغولمعالمسالمةالغوروهذاوأثر)هارغوبند(،

للسيخ.بالنسبةسلاممرحلةعهده

السابق،الغوروإبنوهو،)1656-1664(هاركريشان()الغوروالسابعالخليفة(7

أصيبفق!طويلاَيعشلمولكنهم(،)1661سنةطفلوهوالمسؤوليةتولىوقد

.سنواتثمانيعمرعنأيم()1664عاموناتهوكان،بالجدري

السادسالغوروابنوهو،1662-1676()بهادور(تاج)الغوروالثامنالخليفة(8

والمواجهة.الحرباعتمادوعدمالمسالمةالى!كيلوكان)هاركوبند(،

ابنوهو4)1666-8017(سنغ()كوبندالعاشرالغورووهوالتاسعالخليفة(9

وأالغورواصبحوبعده،دينهمحسبالأخيركانالغورووهذا،السابقالفررو

(.صاحبغرانت)أديالمفدسكنابهمهوالمعلم

،سنواتعشرابنوهوم(،)1676عاممهمتهاستلمالذيالعاشروللغورو

ف!نوعيةإضافاتوضعلأنهوانما،معلميهمترتيبفيالأخيرهلأنليس،خاصةأهمية

حروباشتدتعندماذلكوكان،عسكريةمؤسسةالىحولهمحيثالسيخنظام

الطاهر،أي)الخلسا(تأسيسأعلنانإلاالغوروهذامنكانفما،عليهمالمغول

فبهتندمجالأخوةمننظاموهوللسبخية(،)المخلصونالسيخعندتعنيلكنها
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الثالثالباب

اهمومنواحد،نظامفيالاجتماعيةالواجباتمعوالعسكريةالدينيةالواجبات

التدخين،تحريمخاصة،المحرماتمنعددظهورغيىه،عنوميزتهالرئيسيةسماته

الخمس.بالكافاتالالتزامعلىوالاصرار

سميبفيماونظمهم،السيخمنخمسةبتعميدالعاشرالغوروقامولهذا

منالرجلعلىيطلقالإسمهذاصارحتىالأسد،أي)سنغ(بولقبهم)الخلسا(

التنظيمهذاالىينضممنألزموقد،اللبؤةأي)كير(تدعىفصارتالمرأةأما،السيخ

الخنزير،لحموأكلوالتدخبنالخمرشربعنالامتناعمع،وتقشفزهدبنظام

الأربعة،أولادهبينهماثباعهمنكبيرعددفيهاقتلالمغولمعبصراعاتعهدهوعرف

.البنجابمنطردأنهحتى

كتابهمالىوأضافبعد،السيخفيالغوروتعاقبانثهاءالغوروهذاأعلنوقد

(.غرانت)داسامسماهكتابفيجمعهاالتيادبياتهالمقدس

السيخقائدعلبهاسارالعاشر،الغوروعهدسادتالتيالعسكريةوالطريقة

مملكةيؤسسأنواستطاع،للمغولموجعةضرباتوجهالذيبهادر(،)بندابعده

منهاتمكنعندما،سنواتثمانيواستمرت،البنجاباقليممعظمضمتللسيخ

م(.)1716صيفدلهيفياعدامهموتم،أتباعهمنسبعمائةمعفاعتقل،المغول

عامعليهاواستولت،البنجابفيالسيخهاجمتالهندبريطانيااحتلتوعندما

أعجبفقد،وثيقتحالفالىالطرنينبينالعداءتحرلهذابعدولكنم،9184

بينالبنجابمقاطعةجزئتم()4791عامالهندتقسيموبعد.بشجاعتهمالبريطانيين

السيخجعلمما،الهندوسسيطرةتحتأمريستارمدينةوصارت،وباكستانالهند

ينظرونصارواحتى،الانفصاليةنزعتهمواشتدتمعأ،والمسلمينالهندوصيحاربون

)1(.ذاتهفيقائماَعرقاَكانوالوكماأنفسهمالى

.4128::مفرجد./الأدبانعالمموسوعة()1
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الحيةالوضعيةالاديان

الثالثالمبحث

انتشارالسيخأماحن

تحمعهمومركزموطنهمفالبنجابأيضاَ،البنجابيذكرالسيخيذكرحين

فزاتخلالفيهاإستقلواوقد،عقيدتهمفيهاوثطورتنمثالتيوالمنطقة،ونشاطهم

وتاريخهاالبنجابمنطقةعلىالتعرفاهميةجاءتهناومنسابقأ-،بنامز-كما

ب!يجاز.

وتتصفالسند،لنهرفروعوكلها،الخمسةالأنهارأرض:البنجابتعني

تتصلكماالهند،فيالأخرىالمناطقعنميزتهاالتيالجغرافيةبوحدثهاالبنجاب

البنجابكانتثئمومنالشهير،)خيبر(ممرأهمهاكمراتالجاورةبالمناطقالبنجاب

توصفانهاحثىالعصور،كلفيالغربمنالآتيةخاصة،الهجراتكلمقصد

لكلموطنواول،صراعمبدانتكونأنفيلهاقدرولذاللهند،الرئبسيةبالبوابة

)1(.الغزاة

الحقيقيالعددحولمتضاربةالشأنهذافيفالمعلومات،السيختعدادأما

عنبزيدولامليوناَ(،)15عنيفللاعددهمانعليهالمتفقأنالا،العالمفيللسيخ

من)ر%(قرابة!كثلونوهم،البنجابفيمنم%()08حوالييسكن(،نسمةمليون)02

وتنعم،أخرىبلادالىهاجرمنهموالبعضالهند،فيموزعونوالبقيةالهند،سكان

منأعلىدرجةالتعليمفيويبلغوننسبيأ،مميزاقتصاديبوضعالسيخجماعة

)2(.المتوسط

.901:السحمرانيأسعدد./السيخية،البوذيةوالهندوصبة،/العالمفيالأديانموسوعة()1

.901:السحمرانياسعدد./السيخية،البوذبة،الهندوسية()2
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الثالثالباب

ليكيدواالهندوسحزك،البنجابفيمستقلحكمب!قامةالسيخومطالبة

وأوائلالسبعيناتأواخرفيوالسيخالهنديةالحكومةبينالاضطراباتوبدأت،للسيخ

تمردب!خماديومهاالهندوزراءرئيسةغانديانديراأمرت)8491(سنةوفي،الثمانينات

ثمومنالحصارواسفر،الهنديالجيشتبلمنالذهيالمعبدتطويقوتم،السيخ

)005(والسيخمن)0015(حواليمع)بندراويل(السيخيالقائدمقتلعنالهجوم

وقد،غانديانديرالاغتيالخططواأنالاالسيخمنكانفما،الهنديالجيشمن

ينتمونحراسهامنرجلينقبلمناكتيالهافكانببعيد،ليسوقتفيذلكمنتمكنوا

السبخ)1(.طائفةالى

.112:السابقالمصدر)1(
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الحيةالوضعيةالاديان

الرابحالمبحث

المقدسةالسيخحتب

يالهمكتبأنهناناك()الأولالمؤسسحياةخلالالسيخيالتاريخيشهدلم

وفاةبعدالسيخعندالمقدسةالكتاباتسلسلةبدأتفقد،للديانةكمرجعكتاب

معناناكووصاباأقوالمجموعةوهي)ارجان(،المعلميدعلى،سنة)65(ب)ناناك(

هما:مجموعتينالىالمقدسةالكتبقسمتوتداَخرين،لمعلمينأقوالمنمجموعة

خلافلاشرعيوضعولها(،غرانت)أدياسمعليهاويطلق:الأولىالجموعةأ-

هذهجمعتوقد(،الأول)الجلدهوللكلمةالحرفيوالمعنى،السيخعندعليه

3016-4016.عاميبينماالجموعة

الجموعةوهذه،المؤمنينللسيخاليوميةالحياةفيكبيرةاهميةغرانثولآدي

لغةوهيوالبنجابية،الهندوسيةاللغتينفيهاتمتزجالتيبهاشاسانتبلغةمكتوبة

لااليوملكنها،الوسطىالعصورف!البلادشمالفيواسعنطاقعلىاستعملت

.البنجابمقاطعةفيالاتستعمل

اضافات)ناناك(الأولالغورولأقوالبالاضافةتتضمنالجموعةوهده

سنغ(،)جونيدوبهادورة()تاجوداس(و)عمارداس()راممثلالآخرينللمعلمين

منزلة(كرانت)اَدياحتلتسنغ!)جويندالغوروبعدالسيخقيادةفيالفراغوبسبب

))(.الميلاديعشرالثامنالقرنفيخصوصأمرموقة

،للأولدبف)االثانيالجلدوهو(،غرانت)داسامعليهاويطلق:الثانبةالجموعه2ْ-

)كويندسنغإ،إلىتنسبمتنوعةاعمالأويتضمنعشر،الثامنالقرنقيجمعهوتم

نأ!كلكنولاالنساء،حيلعنواخبار،الهندوسيةالحكاياتمنمجموعةالىإضافة

175.العرمحط:محمدد./الحيةالوضعبةالديانات()1

--305

http://www.al-maktabeh.com



الثالتالباب

الشهادةفيتكمنالخاصة(غرانت)داساماهميةأنغيرالغورو،هداكتبهممايكون

كماعشر،والثامنعشرالسابعالقرنينفيالسيخعندالعلياالمثلعنفدمهاالتي

الفزة)1(.هذهفيالسيخلتاريخكبيرةقيمةذومصدرأنها

)الكافاتبيسمىماهو(كرانت)أديكتابهمبعدالسيخعندالمهموالأمر

وهي)الخلسا(نظاممعترافقتوقد)غويندسنغ(،الغوروالىتنسبوهبم(،الخمسة

.()2عقيدتهمشعائرمن

.175:لسابقاالمصدر)1(

.118:السحمرانياسعد.د/السبخية،البوذية،لهندوصيةا()2

-405-
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الحيةالوضعيةالاديان

الخامسالمبحث

السيخعقاثد

المشخصغيرالإلهونفديسإجلالعلىتقومعقبدنهم:الإلهفيعقبدنهمأولاَ:

إلىتستندهذهالخلقوعملية،العالمخالقالأصلفيوهو،وثنيةحالةايةلتجنب

ل!لهالتنزيهوهذاكيفيائها،لهاحالةعلىاللاكيفمنالعالمحولالذكطالالهقدرة

فاعتقادولذلك،الناسكلعقيدةلوحدةداعيةبأنهالقولمنناناك!كلنعلم

الخير)1(.اله)فثشو(بالهندوساعتقادعنبرأبهيختلفلا،اللهبوحدانيةالمسلمين

دينيةدرجةأنهاالبعضذكرحتى،خاصةمكائةالغوروأعطواقدكانوالاذا

هوالخالقفتنزيه،ألوهيةصفةاعطائهالىيدفعهملمذلكلكن،الربدرجةبعدتأني

الهالايوجدلا(:كرانت)7ديالمقدسكتابهمفيوردفقد،عقيدتهمفيالأساس

والدقائقالثوانيالكلمعلموهرالغورو،ويوجدشيء،كمثلهوليسواحد،

الذينفسهالمصدروهوالوحيد،المصدرمننتيجةكلها،والفصولوالأياموالساعات

)2(.الإلهعنصادرمخلوقهوماوكل،الشمسخلق

الديالضالعنحديثهمعندفهماللّه(،)صوتالغورويعتبرونالسيخولكن

لاالذيالضالأما:عندهمجاءومما)الغورو(وهواللهصوتمنيحرموأنه،يندم

ادراكعنبصيرتهوتعمى،اللهعنوالبعدبالانفصالعليهمحكومضلالةعلىبندم

اللهصوتيعتبرالذي)الغورو(،توضيحفهمعليهويصعب،مخلوقاتهفياللهتجليات

)ر(.المخلوقاتفياللهلتجلبات

.114:السابقالمصدر()1

.511:السابقالمصدر(2)

.175:العرىمحمدد./الحيةالوضعيةالديانات(3)
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الثالثالباب

الشرمصادرعلىويقضيالذنوبمنالمرءيطهرالإلهاسماءترديدأنويعتقد

إلىبؤديهذاكلغورو،المعلممنبتوجيهوالتأملالأناشيدوانشاد،النفوسفي

بالاله)1(.الإتصال

ويخضع،متعددةمفاهيمبينيدمجالسيخعندخاصمفهوملهاالخلقوعملية

عمليةفسرواوتد،اللهقدرةلإظهارضرورةعندهمالعالمفخلق،متنوعةلمؤثرات

ولاليلولاأنهارولاأرضولاسماءفيهيكنلمزمنمضى:التاليالوجهعلىالخلق

)2(.تعالىسواهموجودمنيكنولمعمق،تأملحالةفيكانوالخالقشمس،

السيخ:عندوالاندماجوالخلاصالتناسخثانيأ:

مننوعأالتناسخاعتبرواإذ،الهندوسطريقةعلىالتناسخبعقيدةالسيخاَمنا-

الذيناولئكلعفابضرورةوالتناسخ،الموتبعدالموتعذاباو،العقاب

استعبدتهمحتىواوهامهمضلالهمنتيجة،موجوداتهوعبدوابالعالمتعلقوا

.والموتالميلادمننهايةولالهابدايةلاتناسخدورةداخلوسجنتهم

الإنسانحباةتقررمحيث،ولادتهإعادةثم،وموتهالإنسانبولادةبؤمنونفهم

المرحلة.هذهعلىخلاصهويتوفف،السابقةحياتهضوءعلىالمستفبلية

)المايا(،عندهمتسمىماهيو،اللاواقع:السيخعندل!نسانالأساسيوالعدو

التيوالمثلالقيمواقعيةلامنهاناناكواراد،الوهماو،العدماواللاوجود،وتعني

مبنيوهوالحقيقةعنبعيدناناكبقولكماوهو،واقعهممعبالتعاملالبشر!كلثلها

تديكونفيها،والخداعالوهمومواطنالقيمحقيقةالإنسانفهمومتى،الخيالعلى

الفاركةالمتعلقاتومن)الماياِ(،منالخلاصطريقعلىالأساسيةخطوتهتقدم

والموتالولاداتعذاباتفيالدخولعليهتحتمالتيالعالمكلوجوداتوالفاسدة

الىالصحيحالطريقالعالميسلك،عبوديتهومنضلالهمنالإئسانوبخروجالمتكرر،

اللّه.منوالقربالسعيدةبالرؤيةالأزليالفرح

2.768::الأديانفيالمسيرةالموسوعة()1

768./2:السابقالمصدر()2
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الحيةالوضعيةالاديان

ويستوعبالإلهيةالحقيقةعنالغوروكلاميفهمالذي)التلمي!(فالسيخي

معالإنسجامفيالخلاصطريقسلكقديكونونفسيأ،مادياَللكونالإلهيالنظام

يحصلحتى،تطبيقهفيالمثابرةالىيحتاج،للعبادةبنظاميُلزمالخلاصوطريقاللّه،

ف!نوحج،وصلاةوجوامعمعابدالىيحتاجلاالعبادةنظاموتطبيق،النهائيالخلاص

المعلمفيهاينطقالذيالبشريالقلبهوللعبادةقبولهككنالذيالوحيدالبيت

)1(.الالهيةبالكلمة)الغورو(الروحي

المولدتكرارمنالخلاصالىالوصولسبيلفيالسيخاتجه:الخلاصب-

بعدمطافهنهايةفيالسيخييصلحتى،محددةعبادةممارسةالى)التناسخ(

)ناممصطلحالعبادةهذهعلىأطلقواوفد،الالهمعالاتحادالى،الموت

وأمعينةلكلمةأليتكراروهو(،الالهيالإسم)تذكرالحرفيومعناهسمرام(،

بالنه،الصوفيالإتحادإلىبالروحيدفعالتكراروهذا)2(،مقدسةكلمةمنلمقطع

الكامل،الانعتاقالىبهاويؤدي،التناسخأغلالمنالروحتتحرروبذلك

)ر(.اللهفيالاندماجوسعادةبفرحويشعرها

177.:العرىعمدد./الحيةالوضعيةالديانات()1

.177:الابقالمصدر()2

177.:السابقالمصدر()3
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التالثالباب

السادسالميحث

ومعابدهمالسيخشعائر

الهندوسعلىيعيبكانبل،الدينيةوالطقوسبالشعائريهتمناناكيكنلم

الهاءسوىمنهاطائللاالتىالدينيةوالممارساتالطقوسمناكثارهموالمسلمين

النسيهةالطقوسممارسةفيمبالغتهمعلىالهندوسويلومدئه،الوصولعنالناس

خشب)1(.اوبصخرعنهيعبرلااللّهأنمع،الأصناموتعظيموالحج

رأيهمحسبفكلها،والطقوسالعباداتفيالتركيزبعدمينصحونفالسيخ

كيتؤهلهحالةالإنسانيعيشأنهوالحقيقيوالمطلوبمنها،فائدةلامظاهر

فلبه.فيالإلهيستحضر

وهي:المخلصالسيخيعندللعبادةمسّظماَتعبيرأالتاليةالثلاثةالطقوسوتعتبر

)الجابجي(خصوصأ(صاحب)غرانتكتابمنمعينةلفقراتاليوميةالتلاوةأولاَ:

والإغتسالالنوممنالنهوضبعدالذاكرةمنتلاوتهينبغيالذيإناناك(،للغورو

.مباشرة

نصوصومعهم،صباحكلالأسرمنكثيرفتتجمع،للأسرةاليوميةالطقوسثانياَ:

عشوائيأ.اختيارهايتمفقراتافرادهاويقرأ(،صاحب)كرانتالمعلم

)2(.الخالصةاسرةوهي،الكبرىالأسرةمعلقاءهناكثالئاَ:

واجب،بهاوالإلتزام،الدينيةالطقوساهممنعندهموتعد:الخمسةالكافاتأولاَ:

وهي:المرتد،أي)باتت(بصفةبنعتونهبهايلتزملمومن

136.:العالمفيا،دبانموسوعة()1

136.:مفرجد./الأديانعالمموسوعة()2
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الحيةالوضعيةالاديان

الىانتسبالديالسيخيعليهيحافظأنالواجبالشعروتعنيالكيبسا:ا-

يقصولايطلقانيجبواللحبةالراسشعرأنفعندهم)الخالصة(،الأخوة

قصوحرمة،غيرهمعنالسيخكيزالتيالأمورمنالأمروهذاشيء،منه

،الهندوسبعضعندبهمعمولوهلاالعاشر،الغوروقبلعندهمبداالشعر

الهندوسية.رهبانفئةخاصة

رأسهشعرلزوموهو،السيخمنواحدكليحملهوالمشط)كانفا(:مشط-2

يشاء.وساعةالضرورةساعةبهليسرحهالطويلةولحيته

.عسكريبشورتأشبهوهو،الركبةبثجاوزلاقصيرسروالوهوالكاشا:3-

اليمنى،يدهمعصمفيسيخيكليضعهالفولاذمنسوارعنعبارةوهوكارا:4-

.والأذىعنهمالثرتبعدانهايظنونبتعويذةيكونماأشبهعندهموهو

السيخ،منرجلكلالخنجربهذايتمطق،مديةأوالفولاذمنخنجر:كيربان5-

التيالقوةفلسفةعلىالقائمةالعسكريةشخصيثهميلازمالأمرهذاأنويبدو

العاشر)1(.الغوروأصلها

ككنهلاالإنسان:بأنيتلخصالعباداتفيالسيخومفهوموالمعابد،الصلاةثانياَ:

ijالغوإلىذلكفيمحاجةوهومنفردأ،الخلاص cjjالمقدسكتابهمهواليوملغورو

شكلعلىمقنطفاتعنعبارةوهو،معابدهمفيدوماَالمتوفر(غرانت)أدى

طقوسهم.موسيقيأنناسبوأناشيدأكاني

أساساَيعتمدالعبادةهذهونمطفيها،الصلواتلإقامةمعابدهمالسيخبنىوقد

البناءهذاالسيخيبدخلوعندما(،غرانتي)1مننصوصفقراتانشادعلى

وفيقربانأ،ويقدمبحبهتهالأرضويلمسالمقدسالكتابلمحويتجهف!نهمرةلأول

وهيالسبخ،صلاةأى)الأرداس(تلاوةفيالحاضربنجمبعيشزكمعينةاوفات

بهامرتالتيالماضيةالآلامونذكر،الالهيةللنعمةالإبتهالاتمنمعينشكل

تختموهيعشر،الثامنالقرنابانالصلاةهذهنشأثوقدأمجادها،وكذلك،الجماعة

.114:نيالسحمراأسعد.د/السبخثة،لبوذبةا،لهندوسيةا)1(
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الثالثالباب

الشهيروبالاعلان،للمعلمالجسديالتجليبوصفها(صاحب)غرائتالىبالاشارة

()1(.تحكمسوف)الخالصةايخالصا(كاريفا)راج

الىالبوابةومعناه)غورودوارا(،تسمىالتيمعابدهمسائرمعالذهيوالمعبد

فيالمساجدتشبهومعابدهم،الإلهإلىليررسومأوصورايةفيهايمنعونالغورو،

فيالخارجيالعالميستحضرونوالسيخ،محددةقبلةلهاليسالسيخأنالابنائها،نظام

رسوممعالعصافير،ورسوموالأزهارالشجربأوراقيزينونهاتراهمحيث،معابدهم

موسيقىفيهاوترتفعالسيختاريخفيالمحطاتبأهمتنطقولوحاتللغورو،أخرى

)2(.بالرصانةتتميز

تحتويوضعصباحكليرفع(صاحب)غرانتوكتابهم،لكتابهمتقديسهمثالثأ:

القرابينويقدمونأمامهوينحنونالسيخيونيدخلوبعدها،القماشمنستار

يحملالأعيادوفي،موضعهإلى(صاحب)كرانتيعادالمساءوفيالنهار،طول

يجتمعأنهوالمعابدفيطقسوأشهر،الشوارعفيبهويطوفون(صاحبإغرانت

توقف،أيدونالغلافالىالغلافمنالكتابهذاترانيميقراونالسيخمنعدد

بلياليهما)3(.يومينخلالوهذا

الجماعيةالمأدبةهومعابدهمفي!كلارسونهجماعيطقسوهناك،الجماعيةالمأدبةرابعاَ:

الإنسانيالتضامنيالواجبوهذا،الاحتفاليةوالمناسباتالأعيادفييقدمونهاالتي

والسمنوالسكرالطحينمنالمعبدفيتعدمشتركةطعاموجبةخلالمنيتحقق

أمامسواءالبشركلأنالسيخعندتعنيالعامةالمؤاكلةوهذه)4(.المذابالمصفى

نأعلىتقومالتىالهندوسيةالقاعدةلدحضالطقوسهذهارادواوقد،الاله

.الطعاموجباتتناولفيحتىذلكويراعى،طبقاتهمحسبمتفاوتونالناس

123.:لسابقاالمصدر(1)

.4137::مفرجد./الأديانعالمموسوعة()2

العالم.فيالأديانموسوعة()3

124.:السحمرانيد./السبخبة،البوذية،الهندوسبة()4
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الحيةالوضعيةالاديان

منالراشدوندانما،السيخعندكهنوتيل!نظاموجودلاأنهالىالاشارةوثحدر

الترانيمأداءذلكفيكاوالشعائرالدينيةالطقوسب!حياءيفومونالذينهمالجنسين

مناسباتهم.وسائرصلاتهمفيوالأناشيد

ويأتيالذهي،المعبددالى)أمريتسار(إلىبحجونف!نهم،الحجوأما،الحجخامساَ:

)ناناك(،الأولالمؤسسولادةمكان)نانكانا(مدينةبعدهالثانيةالمرتبةفيعندهم

أبرزها:الأولينالاثنينمنمكانةأقلالبنجابفيمواقعوهناك،باكستانفيوتقع

والأخيرالعاشربالغوروترتبطكلهاالمواقعوهذه-باتيلا-باتنا-نانداد،أناندبور

1(.())غوبندسنغ

ومراسمهالمعبد،فيويتمعت،دفيزواجعندهموالزواج،الزواجطقوسسادع!اَ:

مخصوصة،وترانيمأناشيدترتبلذلكويرافق(،صاحب)غرانتكنابهمامامتمم

قبلمنالزواجومراسموالموعظةالصلاةأداءأثناءيقفاانالعروسينمنويطلب

يصلياناللذانالعروسانيفوموبعدهاالزواجي،الإحتفاليقودالذيالشخص

يتزوجا،انقرراأنهماالىاشارةوذلك(،صاحب)غرانتالغوروامامبالإنحناء

دوراتبأربعالعروسانيقومعندماتكونالزواجيالإحتفالفيالهامةواللحظة

)2(.الاحتفاليخسَموبذلك،العرسترانيمترافقها(صاحبغرانت)الغوروحول

،المستلزماتبعضكذلكفلهاطفل،دانجابالولادةأما،والموتالولادةسابعاَ:

أياموبعدالجديد،بالمولوداحنفالأالدينيةنصوصهممنالمقاطعبعض!انشادواولها

غرانت،الآديكتابويفتحالمعبد،اي)الغوردورارا(الىالطفليحضرونقليلة

منالأولالحرفعادةويكونالكثابأحرفالىاستنادأإسمأالمولودويعطى

.اليسرىالصفحةعلىالأولىالكلمة

المقدسةالنصوصبعض!بتعليمهيبدأون،الوعيمرحلةالىالطفليصلوعندما

اسقاءويتمالمعبد،فيباحتفالذلكويكون،اولادهميعمدونالبلوغوعندكثبهم،من

السابق.المصدر()1

4.138::مفرجد./الأديانعالمموسوعة()2
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الثالثالباب

المسماةالأخويةالىانضمامهيعلنونوبعدها(،الالهي)الرحيقيسمونهشرابأالمعفد

)الخلسا(.

فالجنائز،الهندوسمنمأخوذبالجنائزخاصةمراسمهناك،الإنسانوفاةوعند

مخصوصمكانإلىالجثمانيحملونحيثجدأ،بسيطبشكلتعالجالسيخعند

واناشيدتواشيحوسطالجثمانحرقويتم،للحرقالجثةوتحضر،الموتىلإحراق

ابتهالية.صلاةوتتلى،متواصلبشكلترتلمعينة

فيالجثمانرماديلقونحيث،الهندوسعادةالسيخيتبع،الجثةاحراقوبعد

)1(.الهندوسعندالمقدصالنهروهو)الغانج(،نهرفيإلقاءهاويفضلونالأنهار،احد

يحصلشابأكانن!ذا،المتوفىسنحسبالجنائزمعالتعاملفياختلافوهناك

وقتفيانتهتفدالشابحياةلأن،العائلةقبلمنوالندبالنحببمنالكئير

يتوقعونلأنهميسودالغبطةمنلونأف!نالسنفيمتقدمأالمتوفىكاناذاأمامبكر،

)2(.الشخصبهذاالنفسوانتعاش،الخلاص

125.:السحمرانيد./السيخبة،البوذية،والهندوسية،العالمفيالأديانموسوعة()1

126.:السحمرانيد./السيخية،البوذية،الهندوسية()2
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الحيةالوضعيلأاذديان

السابعالمبحث

السيخيالمجتمع!والمرأةالأسرة

يهاجماشعارهبعضفيناناككاناذ،قاتمةصورةناناكأشعارفيالمراةأخذت

انباعه.فبلمنالأشعارهذهتجاهلتموقد،المرأة

ذلكالمرأةإنعنها:يقولحيثوكجدهابالمرأةيهتمبعدفيماناناكنجدثم

عليهانعقدالتيهيوالمرأةوأنجبتنا،بنا،حملثالتيهيبالازدراء،يقابلالذيالمخلوق

.البشريجنسنااستمرارفيالفضلولهاالعمر،طيلةدربنارفيقةوهيونتزوجها،

عليهاوأطلقوالهم،الانضمامفيالمرأةقبولعلىالخلسااصحابعملوفد

القراراتاتخاذعندالمرأةلكلاميلتفتونلاولكنهم،المعمدةالمرأةوهي)كور(اسم

لمجسة)1(.أنهالاعتقادهموذلك،السيخيةللطائفةالهامة

نأعلىيحضونفهمالأسر،علىوحرصهمالسيخعنايةفنرىالأسرةاما

بناته،كأنهنبناتهمإلىينظروأن،أمهيحترمكماالآخرينزوجاتواحدكليحثرم

مخلصاتيكنأنالنساءوعلى،زوجتهبعشرةيستمتعأنالزوجعلىوينبغي

)2(.الحجاببارتداءالنساءالزامينبغيولا،،زواجهن

العالم.أديانوموسرعة،165نارندر:جيفري/العالمأديانفيالجنس()1

166.نارندر:جيفرى/العالماديانفيالجنس()2
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جعلمراوالمصادرا

جحلمرادروالمصاا

.أم829،العربيالفكردار-النصرانيةفيمحاضرات/محمد،زهرةأبو-

م.6002،العربيالفكردار-الأديانمقارنات/عمد،زهرةأبو-

م.0002قباء،دار-والشاسةالأخلاقفلسفة/هالةد.،الفتوحابو-

الوفاء،دار-والاسلاموالمسيحيةاليهوديةبينالآخراليوم/فرجد.اللَه،عطاابو-

.1991f،أولىط،المنصورة

أو!،ط،القاهرة،مدبوليمكتبة-والمرأةوالمسيحيالفيلسوف/الفتاحعبد،امام-

.م6991

.بيروت-،العربلسان/منظورابن-

اولى،ط،بيروتللنشر،الاختصاصدار-العالمفيالأديانموسوعة/ساميشقرا،أبو-

.م9891

.أم599،اولىط،دمشق،القلمدار-التوراةدراسةالىالمدخل/عليمحمدد.البار،-

م.5991للنشر،التوحيدشركة-المسيحيةفيقربعننظرة/بربارا،براون-

ط،بيروت،النفائسدار،الفاتحزهديإعداد-التلمودفضح/الأب،براناتيس-أ

.8391f،ثانبة

،القاهرة،المعارفدار-الحدبثوالعلموالالمجيلوالتوراةالفرأن/مورشى،بوكاي-أ

.م8291

.د.ت،الزمانأخرفيالمسيحنزول/مؤلفبلاا-

م.4002،اليابانكودانشا،شركة-وحضارةوشعبدولةاليابان/مؤلفبلاا-

م.0002،العالمأديانموسوعة/مؤلفبلاا-

الكتابدار-(صهيونحكماء)بروتوكولاتاليهوديالخطر/خليفةمحمد،التونسيا-

م.5891،خامسة!،بيروت،العربي
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جعلمراوالمصادرا

الوفاء،دار-الإسلاممفكريعندالأديانمقارنةعلممحمد،ابراهيمد.،تركي-

.2002r،الأسكندرية

م.8991،أولىط،أديانمفارنة/المفتوحةالقدسجامعة-

.م7891،أولىطصيدا،،العصريةالمكتبة-وتطورهانشأتهاالمسيحية/شارلجنيبر،-

.7791x،القاهرة،الاعتصامدار-القد!كةوالفلسفاتالاسلام/انور،الجندي-

.1991x،القاهرة،الفضيلةدار-النصرانيةحقيقة/علي،الجوهري-

المصرية.النهضةمكتبة،القاهرة-الرومانيةالامبراطوريةاضمحلال/ادوارد،جيبون-

أولى،ط،دمشق،الفلمدار-السّليثالىالتوحيدمنالنصرانية/محمدد.،الحاج-

.ام299

وهبة،مكتبة،شامةعمدد.تحقيق-والمسبحيةالاسلامبين/عبيدةأبو،الخزرجي-

.ما979،القاهرة

الدولجامعةفيالثقافيةالادارة،بدرانمحمدترجمة-الحضارةقصة/ول،ديورانت-

العربية.

ببروت،العصربة،المكنبة-أسفارهممناسرائيلبنيناريخ/عزةعمد-دروزة،

.م9691

.م2991،سابعةط،بيروت،النفائسدار-وغاياتها()تاريخهاالتوراة/سهيل،ديب-

6014A-.الرباض،،المريخدار-اليهودالسامريون/فرجسيدد.راشد،-

.بيروت-والصهبونبةالتلمود/أسعدد.،رزق-

.5991،بيىوت،لمكشوفاراد-ملروا/سدأ.د،ستمر-

اللهعبدعمدد.وتعيقشرح-التلمودفضائحفيالمرصودالكنز/أوغستروهلنج،-

.أم099،القاهرة،الإسلاميالوعيمكنبةالشرناوي،

اولى،ط،بيىوت،النفائسدار-وتعاليمهناريخه-التلمود/لإسلاماظفر،خان-

م.7191

التلمود.حسبعلىاليهودي/اوغنستروهلنج،-

.الأديانتصة/رفقيزاهر،-

دار-والفرقوالمذاهبوالعقائدللدياناتالموسوعيالمعجم/سهيلد.زكار،-

.7991f،أوليط،العربيالكتاب
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جعلمرالمصادرواا

م.9691مصر،،السعادةمطبعة-الدين/اللهعبدمحمدد.دراز،-35

ط،عمان،المناهجدار-الفدكةوالمعنفداتالأدبانموسوعة/سعدوند.،الساموك-36

م.2002،أولى

أولى،ط،بيروتالنفائ!س،دار-الأديانمقارنةفيالبيان/أسعدد.،السحمراني-37

م.1002

أولى،ط،بيروتالنفانس،دار-الكونفوثمية،الشنتوية/أسعدد.،السحمراني-38

.أم999

أولى.ط،بروت،النفائسدار-السيخية،البوذبة،الهندوسية/أسعدد.،السحمراني-93

.77911،أولىط،القاهرةالأنصار،دار-النصارىأتانيم/حجازيأحمدد.السقا،04-

العربي،الفكردار-والمسيحيةاليهوديةالشرائعفيالزواجنظام/عمدد.سرور،41-

.7891x،الفاهرة

.أم859،الدوحةقطر،،الئقافةدار-الأربعةالأناجيلفيدراسة/عمد،السعدي42-

المسيحية.فيالغفرانتضية/عوض،سمعان-43

ط،دمشقوالنشر،ل!علانالعربي،التاريخفيواليهودالعرب/أحمدد.،سوسة-44

.أم759،رابعة

م.5991،أولىط،دمشق،الدينعلاءدار-عشتارلغز/فراص،السواح45-

ثانية،ط،بيروت،الجيلدار-الأديانمقارنةفي/اللهعبدعمدد.،الشرقاوي-46

م.0991

م.3002،ثانيةط،دمشقالفكر،دار-صهيونأجلمن/فؤادد.،شعبان47-

م.6791مصر،،المعارفدار-الصينحكمة/فؤادمحمدشبل،-48

ثانية،ط،القاهرة،المصريةالنهضةمكتبة-الكبرىالهندأديانلمأحمدد.شلي،-94

م.6691

.أم679ئالثة،ط،القاهرةالمصربة،النهضةمكنبة-المسبجة/أحمدد.شلي،05-

.8491(صابعة،ط،القاهرة،المصريةالنهضةمكنبة-البهودية/أحمدد.شلي،-51

م.7591صيدا،،العصريةالمكنبة-المسبحيةعلىأضواء/رؤوفد.شلي،52-

8391`.،الدوحة،الثقافةدار-العالمفيالدع!النفكيرلمرؤوفد.شلي،53-
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جعلمراوادرلمصاا

54

55

56

57

95

06

61

62

63

64

65

66

67

68

96

07

71

.6891(،ثانيةط،القاهرة،البلاغمطابع-الأقباطتاريخ/زكي،شنودة-

.القاهرة،الخانجيمكتبة-اليهوديالجتمع/زكي،شنودة-

الفلسفي.المعجم/جميلصليبا،-

القديم.العهدفيالإسرائيليالتراث/صابرد.،طعيمة-

.العاماليهوديالتاريخ/صابرد.،طعيمة-

.ام689،اولىط،القاهرة-والسنةالقرأنفياسرائيلبنو/سيدمحمدد.،طنطاوي-

أولى،ط،دمشق،القلمدار-الأديانمقارنةفيالميزان/عزتعمد،الطهطاوي-

.ام399

ثانية،ط،القاهرةالنور،مكنبة-والاسلامالنصرانية/عزتمحمد،الطهطاوي-

م.8791

.ام599،ثالثةط،دمشق،القلمدار-اليهوديالدينيالفكر/حسند.ظاظا،-

.القاهرةوهبةمكتبة-المسيحيةالعقائدمصادرفيالمسيح/أحمد،الوهابعبد-

وهبة،مكتبة-والاسلاموالمسيحبةاليهوديةفيوالأنبياءالنبوة/أحمد،الوهابعبد-

م.0791،أولىط،الفاهرة

العالم.وأساطيردباناتمعجم/امام،الفتاحعبد-

الصين.فيالسياسيوالفكرالفلسفة/عمر،الحيعبد-

الأسكندرية،،الجامعةشبابمؤسسة-الشرائعفيا!اث/فؤادد.،المنعمعبد-

م.4991

أولى،طدسئق،،القلمدار-القديمالعالمفياليهود/ورفيقهمصطفىد.،العليمعبد-

.أم599

ط،الأدنىالشرقكنائسمجمع-المقدسالكتابقاموس/ورفاتهبطرس،الملكعبد-

7191.،ثانية

العربية،الوحدةدراساتمركز-الممزفةوهوبتهااسرائيل/اللهعبدد.،الدائمعبد-

.م6991،أولىط،بيروت

اولى،ط،العربيالفكردار-والاسلاموالمسيحيةالمسيح/الغنىعبدد.عبود،-

كاض!!!-5،.م8491
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،عمان،أولىطشما،فهميترجمة-بالاسلاميبثرعيسى/عمد،الرحيمعطاء-72

م.8691

.8191x،أولىط،المكرمةمكة-والعقائدالديانات/الغفورعبداحمدعطار،-73

م.6891،الهلالكتاب-المسيحعبقرية/عباسالعقاد،-74

.الهلالمكتبة-الثه/عباسالعقاد،75-

ط،القاهرة،وهبةمكتبة-اليهوديالدينفيالمعاصرةالملل/اسماعيلد.،الفاروقي-76

.ام889،ثانية

أولى،ط،عمانعمار،دار-(تاريخي)عرضاليهودبة/الحميدعبدعرفاند.،فتاح-77

.ام799

الفكردار-والأقصىالأدنىالشرقينفيالحيةالوضعيةالديانات/عمدد.،العري-78

.ام699،بيروت،اللبناني

ط،اللبنانيالفكردار-والوضعيةالسماويةا،ديانموسوعة/محمدد.العرمحط،-97

.5991f،أولى

والسياسي.الدفيالسيختاربخ/خليلد.،العالعبد-08

.8591(،ثائيةطليبيا،،طرابلس-المعاصرةالأديان/راشدد.،الفرحان-81

ط،لندن،الإسلاميالم!دى-ونفيرنذيرالكارثةقبل/مصطفىالعزيزعبد،كامل82-

م.1002،ثانية

.ام199،الأوسطالشرقفيالمقدسالكتابدار-المقدسالكتاب83-

المعرفة،عالم،حسينيوسفكايلترجمة-القديمالشرقيالفكر/جونكولر،-84

م.8491،الكوبت

م.9791،بيروت،الكتبعالم-الفلسفيالمعجم/العربيةاللغةمجمع-85

التاريخ.فلسفةالىالعقائدعلممنالنبوة/علي،مبروك86-

دمشق.-السماويةالأديانفيالآخراليوم/يُسر،مبيض-87

أولى،طمقار،أنباالقديسمطبعة-العبرانيينالىالرسالة/متىالأب،المسكين88-

.م3991

طمقار،انباالقديسمطبعة-روميةأهلإلىبولسرسالةشرح/متىالأبالمسكبن،98-

.م2991،أولى
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.القاهرة،العربيةالنهضةدار-ئالوثامواحدالله/مجديمحمد،مرجان-

الصهبونية.والمصطلحاتالمفاهيمموسوعة/الوهابعبدد.،المسيري-

الصهيونية.الأيدلوجية/الوهابعبدد.،المسيري-

.أم599،القاهرة،مدبوليمكنبة-الدباناتقصة/سليمانمظهر،-

م.4002،بيروت-الأديانعالمموسوعة/مفرجد.-

،الرباض،السعوديةالأوقافوزارة-الحقاظهاركتابمختصر/محمدد.،ملكاوي-

أهـ.416

أولى،طالاسراء،دار-الطرسوسيبولسشاؤولاليهودي/محمدد.،ملكاوي-

م.2991

اليهودبة.والمغامرةالموت/منيرمحمدمنصور،-

دمشق،للنشر،الأوائل-السماويهْديانالأفيالعبادات/الرزاقعبد،الموحى-

م.)002

النهضةدار-ل!سلامالسابقةالأديانفيالمقدسةالأسفار/الواحدعبدعليد.،وافي-

م.8491،القاهرةمصر،

.القاهرةمصر،نهضةمكتبة-الخفيةالأسفار/الواحدعبدعليد.،وافيا-

م.1002،اولىط،النفائسدار-الميسرةالأديانموسوعة/مؤلفينمجموعةا-

ثانية.ط،القاهرة،النفوسخلاصلجنة-موجوداللههل/رمسيس،ونيس-ا

الرباض.-والمذاهبالأديانفيالمبسرةالمرسوعة/الاسلاميللشبابالعالميةالندوةا-

الاسلامبة.بالفلسفةونأثرهاليهوديالفكر/ورفيقهعليد.النشار،ا-

العالم.أديانفيالجنس/جيفرينارندر،أ-

.م0891،عويداتمطبعةعوا،عادلترجمة-انسانبوننلاسفة/كارلياسبر،ا-

.أم099،اولىطمالطا،اقرأ،دار-الإسخريوطييهوذا/أميرمحمد،يكن-أ
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